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كلمة �لر�عي �ل�سريف للملتقى �ساحب �ملعايل �ل�سيد �أحمد بن 
�إبر�هيم �ملال

رئي�س جمل�س النواب البحريني

اأكد �س���عادة ال�س���يد عب���داهلل بن خلف الدو�س���ري الأمني العام ملجل����س النواب اأن مملك���ة البحرين اأولت 
اهتماما بالغا مبو�س���وع ال�س���تدامة والتنمية ورعاية الأيتام، وت�س���جيع املوؤ�س�س���ات للقيام دورها يف امل�سئولية 

املجتمعية، انطالقا من دورها الإن�ساين واحل�ساري، وواجبها الإ�سالمي والعربي.
واأ�ساف الدو�سري اأن مو�سوع التنمية ورعاية كافة فئات املجتمع، ت�سدر اأولويات العمل يف جمل�س النواب 
البحرين���ي، ع���رب الت�سريعات والرقاب���ة، ومن خ���الل الأدوات الربملانية، التي �ساهم���ت يف تعزيز رعاية تلك 
الفئ���ات املجتمعي���ة، وخا�سة اأبناءنا الأيتام، وحتقي���ق العديد من املكا�سب واملنجزات له���م ومل�ستقبلهم، ولنا 
ال�س���رف جميعا، اأن �ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، الرئي�س الفخري، 

للموؤ�س�سة اخلريية امللكية.
جاء ذلك خالل افتتاح اأعمال امللتقى التدريبي لقادة وخرباء موؤ�س�سات رعية الأيتام الذي نظمته ال�سبكة 
الإقليمي���ة للم�سئولية الجتماعية ومب�سارك���ة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام مبملك���ة البحرين، وذلك �سباح 

الأحد يف فندق الدبلومات.
 وخالل الكلمة التي األقاها الدو�سري نيابة عن معايل رئي�س جمل�س النواب بارك جلميع املكرمني والفائزين 
بجوائز امل�سئولية الجتماعية، وجائزة التميز يف جمال رعاية الأيتام بدول جمل�س التعاون اخلليجي، ومتمنيا 
التوفي���ق لهذا امللتقى، وكافة امل�ساري���ع والربامج والأن�سطة، ومعربا عن بالغ الفخ���ر والعتزاز ملا يقومون به 
من دور جمتمعي مهم، يعد قيمة ح�سارية م�سافة، وعمل خريي واإ�سالمي حممود، هو حمل تقدير واحرتام 

جميع اأبناء ال�سعب اخلليجي.
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كلمة �لر�عي �لفخري للملتقى معايل
�ل�سيخ ه�سام بن عبد�لرحمن �آل خليفة

حمافظ حمافظة العا�سمة مبملكة البحرين

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة 

احل�سور الكرام 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اإنه ملن دواعي �سروري واعتزازي اأن اأ�سهد مع ح�سراتكم افتتاح امللتقى التدريبي لقادة وخرباء موؤ�س�سات 
رعاية اليتام بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف مدينة املنامة. 

واأود بداي���ة اأن اأنقل حل�سراتكم حتيات مع���ايل ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة 
العا�سم���ة ومتنيات���ه لهذا امللتقى التدريبي بالتوفيق والنجاح، واأن يحق���ق اأهدافه التي ت�سب يف �سالح رعاية 
الأيتام وكفالتهم ويف �سالح تر�سيخ الوعي بامل�سئولية الجتماعية. وكان معايل حمافظ العا�سمة يود احل�سور 

اإل اأن ظروف �سفره للخارج حالت دون ذلك. 
احل�سور الكرام

واإنن���ي اأهنئ هذا اجلمع الطي���ب لأنه م�سداق لقول احلبيب امل�سطفى )�س( »اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة 
كهاتني«، حيث يزخر جمتمعنا العربي بنماذج م�سرفة يف هذا امل�سمار. 

واإن ه���ذا امللتق���ى الذي يعق���د اليوم يف اإطار فعاليات »املنام���ة العا�سمة العربية امل�سوؤول���ة اجتماعيا لعام 
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2014م«، ياأت���ي انطالق���ا م���ن ح�س عال بامل�سئولي���ة الجتماعية املبنية عل���ى الهتمام، والفه���م، وامل�ساركة، 
و�سم���ن �سل�سل���ة اجلهود املن�سقة للنهو�س بالعم���ل املجتمعي اخلليجي والعربي والو�سول ب���ه اإىل اآفاق التميز 

والحرتافية. 
احل�سور الكرام

وم���ن واقع معاي�ستنا لق�سايا النا�س واحتياجاتهم يف حمافظة العا�سمة فاإننا ندعو ال�سركات واملوؤ�س�سات 
والأف���راد للرتكي���ز عل���ى امل�سئولية الجتماعي���ة؛ لأثرها الإيجابي الكب���ري على املجتمع والبيئ���ة وعلى التنمية 
امل�ستدام���ة، باعتب���ار ذلك جت�سيدًا ملبداأ ال�سراكة املجتمعية من اأجل تنمي���ة حقيقية عادلة مبنية على متيكن 
النا�س وتو�سعة خياراتهم لكي يتمكنوا من بناء حياة كرمية ت�سهم يف تنمية م�ستدامة تدعم الدولة يف متكني 

املجتمع من اأجل نه�سته ورفاهيته.
ويف اخلت���ام اتقدم اىل ح�سراتكم بعظيم ال�سكر والمتن���ان على كل ما تبذلونه من جهود من اأجل رعاية 
الأيتام وتعميق الوعي بامل�سئولية الجتماعية، واأدعو اهلل عز وجل اأن يوفقكم يف حتقيق اأهداف هذا امللتقى، 
واأ�ساأل���ه تعاىل اأن يبارك يف هذا اجلمع الطيب، واأن يوفقنا جميعًا على درب اخلري واملحبة واأن ي�سدد خطانا 

ملا يحب وير�سى.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
�ساحب املعايل ال�سيد اأحمد بن ابراهيم املال رئي�س جمل�س النواب مبملكة البحرين..الراعي ال�سريف للملتقى.
�سعادة الأخ الأ�ستاذ ح�سن مدن نائب حمافظ حمافظة العا�سمة ممثال عن معايل املحافظ ال�سيخ ه�سام 

بن عبدالرحمن اآل خليفة الراعي الفخري للملتقى.
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة �سيوفنا وا�سقائنا من دول جمل�س التعاون اخلليجي ومن مملكة البحرين.

�سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي الفائزة بجائزة �سخ�سية العام للم�سوؤولية الإجتماعية 
لعام 2014 م.

اأ�سحاب ال�سعادة  اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي، واع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب.
ال�سيدات وال�سادة....احل�سور الكرمي.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تت�س���رف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولي���ة الإجتماعية اأن توا�سل معاكم عطاءاته���ا ، وتبنيها فعاليات جادة، 

ت�سعى من خاللها لن�سر مبادئ امل�سوؤولية الإجتماعية، والتنمية امل�ستدامة، والإقت�ساد الأخ�سر.
لق���د داأبت ال�سبك���ة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية، ومن خالل مكاتبها وفروعها ، و�سراكاتها يف العديد 
م���ن ال���دول العربية عل���ى تر�سيخ مفه���وم جديد للم�سوؤولي���ة الإجتماعية، وتق���دم يف �سبيل ذل���ك العديد من 

اخلدمات التدريبية، والإ�ست�سارية، والبحثية.

كلمة جمل�س �إد�رة �ل�سبكة �لإقليمية للم�س�ؤولية �لإجتماعية
 بروفي�س�ر ي��سف عبد�لغفار عبد�هلل

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية 
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كم���ا عملت ال�سبك���ة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية، ان تكون منطقة خدماتها اجلغرافية تت�سع يوما بعد 
يوم..بف�س���ل اهلل اأول ث���م بف�س���ل الدعم الكبري من حكوم���ة مملكة البحرين وعلى راأ�سه���م �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، وبدعم كبري من �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 
الأم���ني النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء نائب القائد الأعل���ى لقوة دفاع البحري���ن. فكانت دول جمل�س 

التعاون اخلليجي هي وجهتها الأوىل، ومن ثم عموم املنطقة العربية.
وا�سمح���وا يل اأن اق���ف وقف���ة �سريعة عن بع�س اأعمال ال�سبك���ة الإقليمية للم�سوؤولي���ة الإجتماعية خالل عام 
2014 م،والتي كانت ت�ستهدف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي على وجه اخل�سو�س واملنطقة العربية على 
وج���ه العموم، ومن ابرزها: جائزة العم���ل الإن�ساين لدول جمل�س التعاون اخلليج���ي، امللتقى الإقليمي لل�سفراء 
الدولي���ني للم�سوؤولية الإجتماعية، امللتق���ى الدويل ملوؤ�س�سات الأ�سخا�س ذوي الإعاق���ة، ملتقى ان�سطة وفعاليات 
موؤ�س�سات كبار ال�سن بدول جمل�س التعاون، ملتقى اأف�سل املمار�سات يف جمال رعاية كبار ال�سن بدول املجل�س، 
ملتقى قيادات منظمات املجتمع املدين، وكذلك خميم البحرين للم�سوؤولية الإجتماعية بدورتيه الأوىل والثانية، 
وملتقى الإ�ستدامة املالية للموؤ�س�سات اخلريية بدول جمل�س التعاون اخلليجي، وجائزة الدكتور طالل اأبوغزالة 
للمب���ادرات املجتمعي���ة ، وجائزة املدينة العربية امل�سوؤول���ة اجتماعيا ، وتد�سني املدين���ة الرقمية لكبار ال�سن يف 
ال���دول العربي���ة ،بالإ�ساف���ة اإىل تقدمي اأكرث من ثالث���ني برناجما موجها للعامل���ني يف موؤ�س�سات العمل اخلريي 
واملجتمع���ي يف العدي���د م���ن ال���دول اخلليجية والعربية. كم���ا مت ن�سر العديد م���ن الدرا�س���ات والبحوث والكتب 
والتقاري���ر املتخ�س�س���ة. ه���ذا في�س من غي�س، مما قامت ب���ه ال�سبكة بف�سل اهلل خالل ع���ام 2014 ميالدي. 

وياأتي اليوم هذا امللتقى ليتوج م�سرية ناجحة بف�سل اهلل لأعمال ال�سبكة خالل عام 2014 ميالدي.
�سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي..حفظك اهلل

ن�سكر لك ح�سن �سنيعك وجهدك يف اإدارة منظومة العمل الإجتماعي خالل 10 �سنوات، وكانت ب�سماتك وا�سحة، 
حتى ا�سبحت بف�سل اهلل ثم بجهدك مملكة البحرين من الدول املتقدمة يف جمالت الرعاية واخلدمة الإجتماعية.
اأ�سح���اب املعايل وال�سعادة املكرمون من دول جمل����س التعاون اخلليجي لفوزهم بجائزة كافل للموؤ�س�سات 
املتمي���زة وكذلك جائزة املوؤ�س�سات الإجتماعية امل�سوؤولة لرعاية الأيتام لعام 2014 ميالدي. لقد وفدمت علينا 
يف مملك���ة البحرين ويف ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية �سيوفا جنلهم، ونحمل لكم يف قلوبنا مكانة 

كبرية لعظم الدور الذي تقومون فيه يف جمالت رعاية وخدمة اليتام فلكم منا كل ال�سكر والتقدير.
كم���ا اأكرر ترحيب���ي ب�سيوفنا من الأخ���وة والأخوات م���ن دول جمل�س التعاون اخلليج���ي يف بلدكم مملكة 
البحري���ن، والذي���ن �سي�ساركون يف فعاليات هذا امللتق���ى باإذن اهلل، متمنني لك���م كل التوفيق وال�سداد وطيب 
الإقام���ة، وان يك���ون هذا امللتقى �سبيال لزيادة اأوا�سر التعاون الأخوي واملهن���ي معكم يف �سبيل دعم ان�سطتنا 

وخدماتنا املجتمعية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة �ل�سريك �ملنظم جمعية �ل�سنابل لرعاية �لأيتام
ف�سيلة �ل�سيخ عدنان �لقطان

رئي�س جمل�س الإدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم���د هلل رب العامل���ني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سل���ني �سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه ومن �سار على هديه باإح�سان اإىل يوم الدين.
معايل ال�سيخ ه�سام بن عبد الرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�سمة راعي احلفل.

اأ�سحاب ال�سمو وا�سحاب ال�سعادة، الأخوة والأخوات الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�س���رين يف ه���ذا امللتقى الكرمي، الذي يجم���ع قادة وخرباء وموؤ�س�سات رعاية الأيت���ام بدول جمل�س التعاون 
اخلليج���ي، اأن اأتق���دم با�سمن���ا جميعًا بخال�س ال�سك���ر والتقدير والعرفان اإىل ح�س���رة �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�سى اآل خليف���ة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، الذي �سرفن���ا بانتمائه لهذا العمل اخلريي 
م���ن خالل تاأ�سي�سه وتراأ�سه للموؤ�س�سة اخلريية امللكية، والت���ي خطت مملكة البحرين خطوات كبرية يف العمل 
اخلريي املنظم، واأثبت جاللته حفظه اهلل ورعاه من خاللها مدى حبه وانتمائه لهذا العمل واأهله، فجزاه اهلل 
عل���ى ذل���ك خري اجلزاء، ون�ساأله �سبحانه وتعاىل اأن يتقبل هذا العم���ل الكرمي من جاللته، واأن يرزقه مرافقة 
نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم يف اجلنة جزاء لهذا العمل اجلليل، كما ندعوه �سبحانه وتعاىل اأن يوفق جاللة امللك 
املف���دى اإىل كل خري لهذا ال�سع���ب الويف واأن يبارك يف اأعمال جاللته واأن يرزقه ال�سحة والعافية وراحة البال 

والذرية ال�ساحلة، واأن يحفظه من كل �سوء ومكروه وميتعه بال�سحة وال�سالمة والعافية وطول العمر.
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كما نتقدم جميعًا بخال�س ال�سكر والتقدير والمتنان اإىل حكومتنا الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة رئي�س ال���وزراء املوقر، ومبوؤازرة �ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة ويل العهد الأمني حفظهم اهلل جميعًا واأبقاهم ذخرًا لبالدنا احلبيبة على مواقفهم امل�سرفة 
ودعمه���م الكب���ري للعمل اخلريي يف مملكتن���ا الغالية وم�ساهماتهم الكبرية يف ذل���ك، فجزاهم اهلل على هذه 

الأعمال خري اجلزاء ووفقهم ملا يحبه وير�ساه.
ونتق���دم اأي�سًا بال�سكر والتقدير لل�سبكة الإقليمية للم�سئولي���ة الجتماعية والقائمني عليها وم�ساركتها مع 

جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام يف تنظيم هذه الفعالية املباركة. 
وال�سك���ر مو�سول لكم جميعًا على جهودك���م املخل�سة وم�ساعيكم اخلرية يف دعم العمل اخلريي ورعايته، 
وم�ساع���دة املحتاج���ني وامل�ستحقني من خالل جهودك���م املخل�سة، وت�سجيعكم للعامل���ني يف هذا املجال الذي 
يحب���ه اهلل وير�س���ى عن العاملني في���ه، واإن جتمعنا اليوم لهو خري دليل على ه���ذا التوجه احلميد، وامل�ساعي 

املخل�سة يف ذلك، ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يبارك يف جهودكم واأن يجزيكم على ذلك خري اجلزاء.
اأيها الأخوة والأخوات الكرام...

يقول اهلل جل وعال يف بيان الفئات التي ينبغي للمرء اأن يركز عليها يف الإنفاق : )َي�ْساأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن 
َ ِبِه  ِبيِل َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخرْيٍ َفاإِنَّ اهللهّ ْن َخ���رْيٍ َفِلْلَواِلَدْيِن َوالأَْقَرِبنَي َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َساِكنِي َواْبِن ال�سَّ نَفْقُتم مِّ ُق���ْل َما اأَ
 
ٰ
 َواْلَيَتاَمى

ٰ
 َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى

ٰ
َ َوَل ُت�ْسِرُكوا ِبِه �َسْيًئا  َعِلي���ٌم( ويق���ول �سبحانه اأي�سًا : )َواْعُبُدوا اهللَّ

 )
ٰ
اُنُكْم  ِبيِل َوَما َمَلَكْت اأَمْيَ ْنِب َواْبِن ال�سَّ اِحِب ِباجْلَ ُنِب َوال�سَّ اِر اجْلُ  َواجْلَ

ٰ
اِر ِذي اْلُقْرَبى َوامْلَ�َساِكنِي َواجْلَ

اِعي  ويف ال�سحيحني من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )ال�َسهّ
َهاَر( والغالب يف اليتيم اأن يكون  اِئ���ِم الَنهّ ، اأَِو اْلَقاِئِم الَلهّْيَل ال�سَهّ ِ َعَل���ى الأَْرَمَل���ِة َوامْلِ�ْسِكنِي َكامْلَُجاِهِد يِف �َسِبيِل اهلَلهّ

م�سكينًا.
ويف �سحيح البخاري عن �سهل بن �سعد ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: » اأََنا َوَكاِفُل 
َق َبْيَنُهَما َقِلياًل(. واأي منزلٍة اأف�سل من ذلك ؟ ،  اَبِة َواْلُو�ْسَطى ، َوَف���رَّ بَّ ِة ، َواأَ�َساَر ِبال�سَّ نَّ اْلَيِتي���ِم َكَهاَت���نْيِ ِفى اجْلَ
وع���ن اأب���ي الدرداء ر�سي اهلل عنه اأنه اأتى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم َرُجٌل َي�ْسُك���و اإَِلْيِه َق�َساَوَة َقْلِبِه ، َفَقاَل : » 
�ِسِه َواأَْطِعْمُه ِمْن َطَعاِمَك  ْن َيِل���نَي َقْلُبَك َوُتْدِرَك َحاَجَتَك » . َقاَل : َنَعْم . َقاَل : )اْرَحِم اْلَيِتيَم َواْم�َسْح ِبَراأْ ���بُّ اأَ اأَحُتِ

َيِلْن َقْلُبَك َوُتْدِرْك َحاَجَتَك( ، اإىل غري ذلك من الأحاديث الواردة يف ف�سل كفالة اليتيم والإح�سان اإليه.
وهذا باب خري فتحه اهلل لنا وجعلنا �سببًا يف رحمة عباده ودلهم على اخلري.

اأيها الأخوة الكرام...
اإن ه���ذه املنا�سب���ة لهي خري �سانحة جتمعنا لنتوا�سى باخلري والتعاون عل���ى فعله فقد جاء الإ�سالم وجعل 
م���ن اأ�س���ول عمل اخلري وجوب التعاون عليه، فاملرء قليل بنف�سه كثري باإخوانه واأعوانه، وما ل ي�ستطيعه الفرد 
ق���د ت�ستطيع���ه اجلماعة قال اهلل تعاىل: )َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى( وقال تعاىل على ل�سان ذي القرنني )َما 
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ٍة( وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سل���م: »املوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد  ي َخ���رْيٌ َفاأَِعيُنويِن ِبُقوَّ ���ي ِفيِه َربِّ نِّ َمكَّ
بع�سه بع�سا، و�سبك بني اأ�سابعه« وقال: »يد اهلل مع اجلماعة«

وقد جعل اهلل عز وجل الأجر الكبري والثواب العظيم لكل من يقوم بجهد ما يف عمل اخلري، وتو�سيله اإىل 
اأهل���ه، فعن راف���ع بن خديج ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت ر�سول اهلل �سل���ى اهلل عليه و�سلم يقول: »العامل على 
ال�سدقة باحلق كالغازي يف �سبيل اهلل عز وجل حتى يرجع« وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، اأن النبي �سلى اهلل 
علي���ه و�سلم ق���ال: »اإذا اأنفقت املراأة من طع���ام بيتها غري مف�سدة، كان لها اأجرها مب���ا اأنفقت، ولزوجها مبا 
اكت�س���ب، وللخادم مثل ذل���ك، ل ينق�س بع�سهم من اأجر بع�س �سيئا«، فاأ�سرك م���ع الزوجة التي تنفق الزوَج 

)�ساحب املال(، واخلادم الذي ي�ساعد.
ف���كان لزامًا اأن يدخل العامل يف اجلمعي���ات وال�سناديق اخلريية اإذا �سلحت النية، وحتري احلق، ابتغاء 
وجه اهلل بعمله، واإن كان ياأخذ عليه اأجرا. فنحن اإمنا نعمل لأنف�سنا قبل اأن نعمل لغرينا ونعمر دنيانا واآخرتنا 
به���ذه الأعم���ال »واهلل يف عون العب���د ما كان العبد يف عون اأخي���ه«. واأ�ساأل اهلل اأن يجمعن���ي معكم يف م�ستقر 
رحمته واأن يتقبل منا هذه اجلهود املق�سرة واأن يرزقنا الإخال�س يف القول والعمل واأن مين علينا با�ستعمالنا 

خلدمة عباده وهو �سرف ن�سعى اإليه ولي�س منة منا على اأحد بل هو ف�سل من اهلل علينا.
 ( و�سل���ى اهلل و�سلم على نبينا 

ٰ
ْجًرًا ِ ُه���َو َخرْيًا َواأَْعَظَم اأَ ُدوُه ِعنَد اهللَّ ْن َخرْيٍ جَتِ ُم���وا ِلأَنُف�ِسُك���م مِّ  )َوَم���ا ُتَقدِّ

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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احلم���د هلل رب العامل���ني وال�س���الة وال�سالم على ر�سول���ه الأمني، حممد ب���ن عبداهلل وعل���ى اآله و�سحبه 
اأجمعني...

�ساحب املعايل  ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�سمة
�سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي �سيفة ال�سرف – �سخ�سية العام للم�سوؤولية الإجتماعية لعام 

2014 م عن مملكة البحرين.
ا�سح���اب املع���ايل وال�سع���ادة الفائ���زون بجائزة التمي���ز ملوؤ�س�س���ات رعاية اليت���ام بدول جمل����س التعاون 

اخلليجي)كافل( لعام 2014 م.
اأ�سحاب ال�سعادة الفائزون بجائزة »املوؤ�س�سة الإجتماعية امل�سوؤولة لعام 2014 م« عن مملكة البحرين.

�سعادة الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية 
اأ�سحاب ال�سعادة ...ال�سيدات وال�سادة... �سيوفنا الكرام من دول جمل�س التعاون اخلليجي ...

ح�سورنا الكرمي
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يطي���ب لن���ا يف برنام���ج ال�سف���راء الدوليني للم�سوؤولي���ة الإجتماعي���ة التابع لل�سبك���ة الإقليمي���ة للم�سوؤولية 
الإجتماعية اأن نحتفي ب�سخ�سية ن�سائية رائدة، قدمت الكثري للعمل الإجتماعي واملجتمعي يف مملكة البحرين 

على وجه اخل�سو�س، واملنطقة العربية على وجه العموم.

كلمة حق وعرفان مقدمة من
برنامج �ل�سفر�ء �لدولي�ن للم�س�ؤولية �لإجتماعية

 يقدمها �سعادة �ل�سفري �لدويل للم�س�ؤولية �لإجتماعية 
�لدكت�ر ح�سن بن �إبر�هيم كمال
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وكان م���ن ح�سن الطالع اأن يكون “ امللتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الإجتماعية، والذي عقد 
يف �سهر اأكتوبر املن�سرم اآخر حدث كبري اأقامه الربنامج برعاية هذه ال�سيدة الرائعة �سعادة الدكتورة فاطمة 
بن���ت حممد البلو�سي، حيث ا�سافت برعايتها رفعة ودعم كبريي���ن للفعالية، التي ح�سرها �سخ�سيات رفيعة 

امل�ستوى من الوطن العربي، ول�سان حالهم يقول” هنيئا لكم بهذه املراأة الراعية”.
كم���ا اأن���ه من ح�سن الطالع اي�سا اأن اأتوىل رئا�سة جلنة حتكيم “ جائزة املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا 
لع���ام 2014 م”، والت���ي اطلقتها ال�سبك���ة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية ، فكان���ت حمافظة العا�سمة والتي 
يرع���ى حمافظها معايل ال�سي���خ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة هذه الفعالية، ه���ي املدينة الفائزة، ووزارة 
التنمية الإجتماعية اإبان تويل �سعادة الدكتورة فاطمة البلو�سي دفة الأمر فيها هي الوزارة الفائزة باجلائزة، 
وكان���ت تل���ك اجلائزة  الرفيعة امل�ستوى هي اآخر تكرمي عربي حظي���ت به وزارة التنمية الإجتماعية يف مملكة 

البحرين.
اإنها �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي �سخ�سية العام للم�سوؤولية الإجتماعية لعام 2014 م عن 
مملكة البحرين. هذه الأكادميية البحرينية، واملراأة امل�سوؤولة التي �سربت اأروع الأمثلة يف العطاء والتميز يف 

كل موقع �سغلته.، فا�ستحقت هذا اللقب بجدارة وا�ستحقاق.
فهنيئ���ا ل�سع���ادة الدكتورة فاطمة بن���ت حممد البلو�سي هذا التك���رمي وهذا الإختيار ال���ذي �سادف اأهله، 
والذي ناأمل من اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يكون �سببا يف موا�سلة �سعادتها العطاء يف كل موقع تكون فيه. متمنني 

لها كل التوفيق وال�سداد.
واإن كانت يل من كلمة خا�سة يف هذا احلفل، فهي كلمة �سكر وعرفان ل�سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد 
البلو�سي التي عملت معها �سخ�سيا يف العديد من اللجان، والهيئات ، واملوؤ�س�سات الر�سمية واملجتمعية، فكانت 

بحق نعم الأخت القائدة، املتميزة، �ساحبة اخللق الرفيع، والإحرتافية العالية،والوطنية ال�سادقة.
وكلم���ة �سكر وتقدير ل�ساحب املعايل ال�سي���خ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�سمة 

لرعايته هذا امللتقى...
وهنئيا لنا يف مملكة البحرين وجود هذه املراأة بيننا، وهنيئا كذلك  لل�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية 
وجمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام هذه املبادرة الكرمية..متمنني ل�سعادة الدكتورة فاطمة البلو�سي  كل التوفيق 

وال�سداد..واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني...
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عــر�ض فلــم »كافــل«
https://www.youtube.com/watch?v=fNOz3NqR_Os&feature=youtu.be
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عر�ض فلم )اإبداع وزيرة(
http://youtu.be/qMSXES2RIxo
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تكرمي �ساحبة ال�سعادة
 الدكتورة فاطمة بنت محمد البلو�سي

لفوزها بجائزة
�سخ�سية العام للم�سوؤولية الإجتماعية

لعام 2014 م عن مملكة البحرين
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تكرمي الفائزين بجائزة التميز يف جمال 
رعاية الأيتام

 بدول جمل�ض التعاون اخلليجي )كافل( 
لعام 2014م
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�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ من�س�ر بن ز�يد �آل نهيان.
الرئي�س، موؤ�س�سة ال�سيخ خليفة بن زايد لالأعمال الإن�سانية

دولة الإمارات العربية املتحدة

�سعادة �ل�سيخ حمد بن نا�سر بن جا�سم �آل ثاين.
وزير الدولة ، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية قطر اخلريية

دولة قطر

�ساحب �ل�سم� �مللكي
�لأمري   في�سل بن �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سع�د 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية تكافل اخلريية لرعاية الأيتام 
مبنطقة املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية

 معايل �لدكت�ر عبد�هلل بن حممد بن �سعيد �ل�سعيدي
وزير ال�سوؤون القانونية، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العمانية 

لالأعمال اخلريية، �سلطنة عمان

 �سعادة �ل�سيخ عدنان �لقطان
رئي�س جمل�س الإدارة، جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام

مملكة البحرين

 �سعادة �لدكت�ر عبد�لرحمن �ســالح �ملــحيالن
رئ���ي����س م�ج��ل���س الإدارة، جمعية العون املبا�سر

دولة الكويت

�لفائزون بجائزة �لتميز يف
جمال رعاية �لأيتام

بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي »كافل« لعام 2014



19

�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ من�س�ر بن ز�يد �آل نهيان
الرئي�س، موؤ�س�سة ال�سيخ خليفة بن زايد لالأعمال الإن�سانية - دولة الإمارات العربية املتحدة

�ساحب �ل�سم� �مللكي �لأمري   في�سل بن �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سع�د 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية تكافل اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية

�سعادة �ل�سيخ حمد بن نا�سر بن جا�سم �آل ثاين
وزير الدولة ، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية قطر اخلريية دولة قطر
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 معايل �لدكت�ر عبد�هلل بن حممد بن �سعيد �ل�سعيدي
وزير ال�سوؤون القانونية، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالأعمال اخلريية، �سلطنة عمان

 �سعادة �ل�سيخ عدنان �لقطان
رئي�س جمل�س الإدارة، جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام - مملكة البحرين

 �سعادة �لدكت�ر عبد�لرحمن �ســالح �ملــحيالن
رئ���ي����س م�ج��ل���س الإدارة، جمعية العون املبا�سر - دولة الكويت



تكرمي الفائزين
بجائزة املوؤ�س�سة الإجتماعية امل�سوؤولة

لعام 2014م عن مملكة البحرين
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�سعادة �لدكت�ر م�سطفى �ل�سيد
الأمني العام للموؤ�س�سة اخلريية امللكية

�سعادة �لأ�ستاذ �أحمد �لنعيمي
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الكوثر لرعاية الأيتام

الفائـزون بجائزة املوؤ�س�سة الإجتماعية امل�سوؤولة 
لعام 2014 م عن مملكة البحرين
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�سعادة �لدكت�ر م�سطفى �ل�سيد
الأمني العام للموؤ�س�سة اخلريية امللكية

�سعادة �لأ�ستاذ �أحمد �لنعيمي
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الكوثر لرعاية الأيتام
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تكرمي رعــاة ورواد امللتقى

تكرمي ال�سفري الدويل للم�سوؤولية الإجتماعية ف�سيلة ال�سيخ الدكتور م�ساعد مندين

تكرمي  �سعادة الأ�ستاذ يو�سف عبداهلل عقاب ع�سو  جمل�س اإدارة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام
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تكريــم الراعــي ال�سرفـي والراعــي الفخـري للملتقى
من قبل ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية

تكرمي  �سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن خلف الدو�سري الأمني العام ملجل�س النواب البحريني نيابة عن �ساحب املعايل رئي�س جمل�س النواب

تكرمي  �سعادة الأ�ستاذ ح�سن عبداهلل مدن نائب حمافظ حمافظة العا�سمة مبملكة البحرين نيابة عن �ساحب املعايل حمافظة 
حمافظة العا�سمة



افتتاح املعر�ض امل�ساحب
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اجلل�سة العلمية: ا�ستعرا�ض 
برنامج »بناء القدرات الب�سرية 

واملوؤ�س�سية يف جمال رعاية الأيتام 
بدول جمل�ض التعاون اخلليجي 

»اإعداد«« وكذلك عرو�ض لأف�سل 
املمار�سات يف جمال رعاية 

الأيتام.
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ورقة عمل ال�سيخ الدكتور م�ساعد مندين بعنوان: »النبي اليتيم«

املعقبون على اأوراق العمل

املعقبون على اأوراق العمل
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املعقبون على اأوراق العمل

ورقة عمل الدكتورة منار غمراوي بعنوان »جودة التدريب يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام«

ورقة عمل الدكتور علي اآل اإبراهيم بعنوان »ال�ستدامة املالية يف منظمات رعاية الأيتام«
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ور�ض العمل
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ور�سة �لعمل �لأوىل بعن��ن:
)ال�ستدامة املالية يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام(

 تدريب �مل�ست�سار �لدويل عبد�ملجيد ر�س��ن
موؤ�س�سة اخلبري العاملي للم�سوؤولية املجتمعية والتنمية امل�ستدامة

اململكة العربية ال�سعودية
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ور�سة �لعمل �لثانية بعن��ن:
)ا�ستدامة الأثر والنتائج يف جمال رعاية الأيتام(

تدريب  �ملدرب �لدويل �لدكت�ر زهري �ملزيدي
رئي�س املوؤ�س�سة العربية للقيم املجتمعية - دولة الكويت
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ور�سة �لعمل �لثالثة بعن��ن:
و�سائل حتقيق ال�ستدامة املوؤ�س�سية يف جمال رعاية الأيتام

تدريب �لأ�ستاذ �لدكت�ر على �آل �إبر�هيم
نائب رئي�س ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية - دولة قطر



حفــل تكريــم
ال�سيوف واملوؤ�س�سات 

الـخليجية الـم�ساركـة 
بجمعية ال�سنابل لرعاية 

الأيتام
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كلمة افتتاحية من الدكتور علي اآل اإبراهيم

كلمة ترحيبية من ف�سيلة ال�سيخ عدنان القطان

كلمة �سيف ال�سرف ف�سيلة ال�سيخ الدكتور عبداملح�سن احلربي
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عر�س جتربة تطبيقات �ل�ستد�مة يف جمعية �ل�سنابل مقدم من
�لأ�ستاذ حممد �سعيد �مل�سحكي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم���د هلل رب العامل���ني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سل���ني �سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه ومن �سار على هديه باإح�سان اإىل يوم الدين.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة..
ي�سرين وي�سرفني اأن اأقف بني يديكم واأن اأعر�س عليكم جتربة جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام يف مايخت�س 

مبحور و�سعار هذا امللتقى املبارك وهو “ الإ�ستدامة املالية “.
بداية اأعر�س لكم التعريف املب�سط مل�سطلح الإ�ستدامة املالية والذي عملت به ال�سنابل منذ ن�ساأتها ولغاية 

يومنا هذا.
األ وهو: قدرة اجلمعية على توفري املال ب�سورة دائمة ومزمنة وعلى نحو واٍف ت�ستطيع من خالله ال�سنابل 

امل�سي يف النفاق على م�ساريعها.
وم���ن هذا التعريف واملنطلق عمل���ت ال�سنابل ومنذ تا�سي�سها عام 1999 مي���الدي اأي منذ 15 عامًا وكاأول 
موؤ�س�س���ة خريية متخ�س�سة يف تقدمي الرعاية ال�ساملة لالأيت���ام مبملكة البحرين على تنويع م�سادر التمويل 
لعمله���ا الإداري ومل�ساريعه���ا اخلريي���ة، وذل���ك ل�سم���ان ا�ستمراري���ة وَجودة اخلدم���ات التي تقدمه���ا. �سواًء 

للم�ستفيدين من الأيتام واأ�سرهم. اأو املتعاونني وامل�ساهمني واملتربعني. اإ�سافة للعاملني لديها.
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وتتلخ�س هذه امل�سادر على النحو التايل:
امل�سدر الأول وهو الأوقاف اخلريية: وهو مق�سم لثالثة اأق�سام:

اأوًل: متتلك ال�سنابل حاليًا عدد من امل�ساريع الوقفية. 
اأولهم���ا مبنطق���ة الرف���اع ال�سرقي واأطل���ق عليه ا�سم “مربة الرف���اع” وقد تربع باأر�س ه���ذا امل�سروع اأحد 

املح�سنني الكرام وقامت ال�سنابل بتمويل البناء من اإيرادات م�سروع ال�سدقة اجلارية.
اأم���ا املبنى الثاين فيق���ع مبنطقة �سند واأطلق عليه ا�س���م »مربة ال�سيخ زايد« وهو ت���ربع كرمي من موؤ�س�سة 
ال�سي���خ زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ساني���ة. حيث تكفلت موؤ�س�سة ال�سيخ زايد رحمة اهلل 
بتكلف���ة البن���اء ، اأما اأر�س امل�سروع فقد مت �سرائها من تربعات اأح���د م�ساريع ال�سدقة اجلارية والذي نفذته 

ال�سنابل حتت م�سمى “�سنابل اخلري”. 
اإ�ساف���ة للمبن���ى ثالث مبدين���ة  احلد والذي �سيتم تد�سين���ة باإذن اهلل تعاىل خالل �سه���ر مار�س من العام 
القادم 2015 مب�سمى »مربة ال�سنابل« حيث ح�سلت ال�سنابل على اأر�س امل�سروع كتربع كرمي من جاللة امللك 
وقام���ت ال�سنابل ببنائة م���ن اإيرادات م�سروع ال�سدقة اجلارية ومب�ساركة م���ن اإحدى �سركات املقاولت التي 

تكفلت مبا يقارب 50% من تكلفة مواد البناء للم�سروع. 
وجميع هذه امل�ساريع الوقفية عبارة عن مباٍن اإ�ستثمارية يتم تاأجريها وُتخ�س�س ايراداتها لتمويل م�ساريع 

رعاية الأيتام.
ثانيًا: مبنى مقر اجلمعية الإداري، والذي افتتح ر�سميًا يف فرباير من العام املا�سي 2013 وهو تربع كرمي 
م���ن قب���ل �سركة اخلليج للتعمري. حي���ث قامت ال�سنابل ب�سراء اأر����س امل�سروع من اإي���رادات الر�سوم الإدارية 
املح�سل���ة من التربع���ات، وتف�سلت �سركة اخلليج للتعم���ري ببنائة. وهو مايعد اإ�ستثم���ارًا مهمًا وطويل الأجل 
للجمعي���ة ون�ساطاتها اخلريية والإجتماعية. وياأتي ه���ذا املبنى كبديل عن املقر ال�سابق والذي كان موؤجرًا ول 

يخدم تطلعات ال�سنابل.
ثالث���ًا: قامت ال�سنابل ب�س���راء عدد من الأرا�سي من اإيرادات م�سروع ال�سدق���ة اجلارية ليتم اإ�ستثماراها 
م�ستقب���اًل، حي���ث يتم حاليًا الإنتهاء م���ن الر�سومات الهند�سي���ة للم�سروع الإ�ستثماري الوقف���ي الرابع والذي 
�سيك���ون بعون اهلل يف منطقة الب�سيتني وبتكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار. اإ�سافة اإىل م�سروعني اآخرين 

يف طور الدرا�سة اأحدهم مبنطقة الرفاع ال�سرقي والآخر اأيظًا يف منطقة الب�سيتني.
اأما امل�سدر الثاين لتحقيق الإ�ستدامة املالية فهو ال�سراكات املجتمعية:

حيث قامت ال�سنابل بتوقيع �سراكات جمتمعية مع عدد من الأفراد وال�سركات التجارية واملوؤ�س�سات املالية 
والتي تقدم دعمها ال�سنوي لتمويل م�ساريع ال�سنابل اخلريية والإدارية.
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فعلى �سبيل املثال: 
التكف���ل برواتب املوظف���ني باجلمعية. حيث تقوم عدد من اجلهات بتموي���ل اجلمعية �سواء ب�سورة �سهرية 
اأو �سنوي���ة لدع���م م�ساريف رواتب العاملني بال�سنابل. حيث تبلغ تكلفة الأجور ال�سنوية مايقارب 75000 الف 

دينار �سنويًا.
الكفالة املادية. بتقدمي  وذلك  �سنويًا  الأيتام  من  عدد  • كفالة 

الطلبة مبرحلة الرو�سة من  عدد  بكفالة  الأطفال  ريا�س  م�سروع  بدعم  • التكفل 
• التكف���ل بدع���م م�س���روع  كفال���ة الطالب اجلامعي بتحمل تكلف���ة الر�سوم الدرا�سية لع���دد من الطلبة 

اجلامعيني
اإفطار �سائم خالل �سهر رم�سان املبارك وذلك بتخ�سي�س مبلغ �سنوي للم�سروع • التكفل بدعم م�سروع 

املجتمعية ال�سراكات  اأمثلة  من  • وغريها 
هذا فيما يخ�س ال�سراكات املجتمعية.

واأخريًا امل�سدر الثالث وهو م�سروع كفالة اليتيم والذي ميثل حوايل 50% من اإجمايل م�سروفات اجلمعية 
اخلريية �سنويًا

حيث يعد هذا امل�سروع من اأهم واأن�سط امل�ساريع التي تنفذها ال�سنابل وتقدم من خاللها الكفالة النقدية 
ال�سهرية لأكرث من 850 يتيم داخل مملكة البحرين. وخال�سة امل�سروع هي تخ�سي�س كافل لكل يتيم، يتحمل 
ه���ذا الكاف���ل دفع هذه الكفالة النقدية لل�سنابل والتي تقوم بدورها بتحويل هذا املبلغ حل�ساب ويل اأمر اليتيم 

ب�سور �سهرية.
ختام���ًا.. اأرج���وا اأن اأكون  قد وفقت يف عر�س خمت�سر لتجربة ال�سناب���ل يف الإ�ستدامة املالية. متمنيًا من 
اهلل ع���ز وج���ل للجميع التوفيق وال�س���داد. واأن يتقبل منا ومنك���م �سالح الأعمال واأن يرزقن���ا مرافقة نبيه يف 

اجلنة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة..
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فعاليـات م�ساحبـة 
للملتقــى بالتعــاون 
مع جمعية ال�سنابل 

لرعاية الأيتام
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ور�سة عمل للمنت�سبات جلمعية �ل�سنابل لرعاية �لأيتام بعن��ن: 
»التحفيز طريقك لتحقيق الذات«  

تدريب �لدكت�ر �سالح �لإبر�هيم
اخلبري الرتبوي - دولة قطر
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ور�سة عمل لقياديات م�ؤ�س�سات رعاية �لأيتام بعن��ن:
»بناء ال�سورة الذهنية ملوؤ�س�سات رعاية الأيتام

تدريب �ملدربة �لدولية �لأ�ستاذة �أ�س��ق �أحمد ب�علي
مملكة البحرين
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تقييم عام للور�ض التدريبية

�لرب�مج �لتدريبية: �مللتقى �لتدريبي لقــادة وخبــر�ء م�ؤ�س�ســات رعايــة �لأيتــام 
�أول ً: تقييم �ملدربني

�سعيفمت��سطجيدجيد جد�ممتاز�لبيان
اإملام املدربني مبوا�سيع الربنامج. 1
قدرة  املدربني على تو�سيل املعلومات. 2
طريقة تنظيم العر�س )من حيث الو�سوح والكفاية(. 3
قدرتهم على �سرح حمتوى الدورة. 4
مدى تعاونهم مع املتدربني. 5
تنوع الأن�سطة والتمارين والو�سائل امل�ستخدمة. 6
قدرة املدربني على حتفيز امل�ساركني على التفاعل.. 7
قدرة املدرب على اإدارة املداخالت واملناق�سات. 8

مالحظات خا�سة عن فريق �ملدربني:
ثانيا : تقييم �ل�ر�س/�لربنامج �لتدريبي

�سعيفمت��سطجيدجيد جد�ممتاز�لبيان
1. حمتوى الربنامج التدريبي

2. املادة التدريبية التي وزعت يف الربنامج
3. تنظيم و�سهولة حمتوى املادة العلمية

4. حتقيق اأهداف الربنامج
5. م�ستوى تنظيم الربنامج التدريبي
6. التجهيزات والو�سائل امل�ستخدمة

7. مدة الربنامج 
8. مكان الربنامج

9. التوقيت

ر�بعًا : معل�مات عامة 
لنعمهل تعتقد اأنك ال�سخ�س املنا�سب حل�سور الربنامج

لنعمهل تعتقد اأن الربنامج �ساعدك على تطوير مهاراتك
لنعمهل اأعطيت اإ�سعارا كافيًا عن طبيعة و نوع الربنامج قبل ح�سوره

��ستمارة تقييم �مللتقى �لتدريبي 
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�سعيف متو�سط جيد جيد جدًا ممتاز ما ه� تقييمك �لعام عن �لربنامج

�أهم �ملعارف �لتي مت �حل�س�ل عليها:
 .......................................................................................................................................................................  .1

..................................... ..................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

 ........................................................................................................................................................................ .4

�أهم �ملهار�ت �لتي مت  �كت�سابها خالل �مل�ساركة يف �مللتقى �لتدريبي:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

�أهم �ملقرتحات �ملنا�سبة لتط�ير جمالت �لعمل:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 ........................................................................................................................................................................ .3

�لقرت�حات و�ملالحظات:
 .......................................................................................................................................................................  .1

 .......................................................................................................................................................................  .2

 .......................................................................................................................................................................  .3
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قر�ءة حتليلية لنتائج ��ستمارة تقييم �مللتقى �لتدريبي 
�أوًل تقييم �ملدربني:

مالحظات�لدرجة�لن�سبة
اإملام املدربني مبحتوى الربامج التدريبيةممتاز%91
قدرة املدربني على �سرح حمتوى الربامج التدريبيةممتاز%90

ثانيًا: تقييم �ل�ر�س/ �لرب�مج �لتدريبية
مالحظات�لدرجة�لن�سبة

حمتوى الربامج التدريبيةجيد جدًا%85
مدة الربنامجممتاز%90
مكان الربنامجممتاز%95

معل�مات عامة
مالحظات�لدرجة�لن�سبة

اختيار الأ�سخا�س املنا�سبني حل�سور الربامج التدريبيةممتاز%97
�لتقييم �لعام للربنامج

مالحظات�لدرجة�لن�سبة

ور�سة العمل الأوىل بعنوان: )ال�ستدامة 
ممتاز90%املالية يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام(

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�ستمارات التقييم 
لع���دد )56( م�س���ارك وم�سارك���ة م���ن دول جمل����س 

التعاون اخلليجي .

ور�سة العمل الثاني���ة بعنوان: )ا�ستدامة 
ممتاز92%الأثر والنتائج يف جمال رعاية الأيتام(

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�ستمارات التقييم 
لع���دد )56( م�س���ارك وم�سارك���ة م���ن دول جمل����س 

التعاون اخلليجي .
ور�س���ة العم���ل الثالث���ة بعن���وان: و�سائل 
حتقي���ق ال�ستدام���ة املوؤ�س�سية يف جمال 

رعاية الأيتام
ممتاز%91

التقييم العام للربنامج بعد حتليل ا�ستمارات التقييم 
لع���دد )56( م�س���ارك وم�سارك���ة م���ن دول جمل����س 

التعاون اخلليجي .
ور�سة العمل الرابعة بعن���وان: »التحفيز 

عدد امل�ساركني بلغ 50 م�ساركًا وم�ساركة--طريقك لتحقيق الذات« 

ور�س���ة عم���ل بعن���وان: »بن���اء ال�س���ورة 
عدد امل�ساركني بلغ 21 م�ساركة--الذهنية ملوؤ�س�سات رعاية الأيتام



لقطات م�سورة من 
الـملتقــى
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اأخبار الـملتقــى
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مطبوعـات الـملتقـى
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اإعـــــداد

تدقيق ومراجعة

الدكتورة حياة يو�سف مالوي

اأ.د علي عبداهلل اآل اإبراهيم

»ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية«

من اإ�ســــدارات مـــركــز الـمعاييـــر امل�س�ؤولــــة



اإعالنات الـملتقـى
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تشهــد األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية
بــــأن

قد أتمت متطلبات استكمال ورشة العمل التدريبية

بناء الصورة الذهنية لمؤسسات رعاية األيتام
ضمن فعاليات

الملتقى التدريبي لقادة وخبراء مؤسسات رعاية األيتام
بدول مجلس التعاون الخليجي

خــالل الفتــرة من 28 - 29 ديسمبر 2014م
بروفيسور يوسف عبدالغفارمملكة البحريــن

رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

ال�سيدة جهاد ابراهيم بوجريي

تشهــد األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية
بــــأن

بروفيسور يوسف عبدالغفار
رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

قد أتمت متطلبات استكمال ورشة العمل التدريبية

التحفيز طريقك لتحقيق الذات
ضمن فعاليات

الملتقى التدريبي لقادة وخبراء مؤسسات رعاية األيتام
بدول مجلس التعاون الخليجي

خــالل الفتــرة من 28 - 29 ديسمبر 2014م
مملكة البحريــن

الأ�شتاذة اأماين جمال البور�شيد

تشهــد األكاديمية الدولية للمسؤولية اإلجتماعية
بــــأن

قد أتم/ أتمت متطلبات استكمال ثالث ورش عمل تدريبية متخصصة في مجاالت

اإلستـدامـة الماليـة - اإلستـدامـة المؤسسيـة
استدامة األثر والنتائج بمؤسسات رعاية األيتام

ضمن فعاليات الملتقى التدريبي لقادة وخبراء مؤسسات
رعاية األيتام بدول مجلس التعاون الخليجي

خــالل الفتــرة من 28 - 29 ديسمبر 2014م
بروفيسور يوسف عبدالغفارمملكة البحريــن

رئيس مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

الأ�ستاذ حبيب اأحمد الهملي



مرفقــات
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�إبــــــــــد�ع وزيـــــــــــرة

�إعـــــد�د

»ع�سو ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية«

الدكتورة جنوى باللطيفاأ.د علي عبداهلل اآل اإبراهيم

من �إ�سد�ر�ت مركــز �لـمر�أة للم�س�ؤولية �ملجتمعية
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الدكتورة جنوى باللطيف
رئي�سة مركز املراأة للم�سوؤولية املجتمعية

كلمة حق
ُه َحَياًة  ِمٌن َفَلُنْحِيَيَنهّ ْو اأُْنَثى َوُهَو ُموؤْ ا ِمْن َذَكٍر اأَ احِلً يقول تعاىل: »َم���ْن َعِمَل �سَ

ْح�َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلون  النحل97. ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَ َبًة َوَلَنْجِزَيَنهّ َطِيهّ

اإن �سع���ادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي واأمثالها ممن وهب نف�سه 
و جه���ده و وقت���ه وماله يف العم���ل الن�ساين امل�ستدام، وعده���م املوىل عز وجلهّ 
ب���اأروع جائزة م�ستدامة وهي »حياة طيب���ة«، حيث وردت لفظة »حياة« يف الآية 
مطلقة لت�سمل حياة الدني���ا والآخرة. فهنيئا لكم �سعادة الدكتورة فاطمة بنت 

حممد البلو�سي بهذا التكرمي الإلهي الأزيل.
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  تـوطئــــة:
اإذا كانت التجارب الأجنبية املتنوعة لدور املراأة و م�ساهمتها يف التنمية امل�ستدامة 
ي�س���اد بها يف املحافل العاملية واملنا�سبات الر�سمي���ة، فانهّ ر�سوخ قدم املراأة العربية 
يف الإجن���ازات احل�ساري���ة  الكربى له �سه���وده ودلئله عرب خمتل���ف فرتات تاريخ 
ال�س���الم، وحا�سر زمننا يك�س���ف لنا عن �سخ�سيات ن�سائية رائدة يف جمال العمل 

الإن�ساين.
الدكتورة فاطمة حممد البلو�سي من مملكة البحرين.

من تكون؟
واأيهّ اأفكار حملتها وم�ساريع اجنزتها؟ 

بقلم: الدكتورة جنوى باللطيف



81

تقديـــــم
احلم����د هلل رب العامل����ني وال�سالة وال�سالم على ر�سول����ه الأمني، حممد بن عبداهلل وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني....
يطي����ب لنا يف جمل�س اإدارة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية اأن نحتفي ب�سخ�سية 
ن�سائي����ة رائ����دة، قدمت الكثري للعم����ل الإجتماع����ي واملجتمعي يف مملكة البحري����ن على وجه 

اخل�سو�س، واملنطقة العربية على وجه العموم.
اإنها �سع����ادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي �سخ�سية العام للم�سوؤولية الإجتماعية 
لع����ام 2014 م عن مملكة البحرين. هذه الأكادميية البحرينية، واملراأة امل�سوؤولة التي �سربت 
اأروع الأمثلة يف العطاء والتميز يف كل موقع �سغلته.، فا�ستحقت هذا اللقب بجدارة وا�ستحقاق.
حر�ست ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية اأن تقدم لأ�سحاب العطاءات يف املنطقة 
العربي����ة ر�سائل التقدير والوفاء لأهل العط����اء، من خالل جوائز التقدير املهنية املتخ�س�سة 
امل�ستن����دة على معايري دقيقة، وامللتقيات العلمية الت����ي تقدم جوانب م�سيئة من ال�سخ�سيات 
املخت����ارة للتكرمي، وكذلك ا�س����دار درا�سات متخ�س�سة عن �سري تل����ك ال�سخ�سيات. فكانت 
�سع����ادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي اإحدى تل����ك ال�سخ�سيات التي تت�سرف ال�سبكة 
باإختيارها بعد درا�سة دقيقة ل�سريتها العطرة، والتي حتمل يف طياتها الكثري من الإجنازات.
فهنيئ����ا ل�سعادة الدكت����ورة فاطمة بنت حممد البلو�سي هذا التك����رمي وهذا الإختيار الذي 
�سادف اأهله، والذي ناأمل من اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يكون �سببا يف موا�سلة �سعادتها العطاء 

يف كل موقع تكون فيه. متمنني لها كل التوفيق وال�سداد.

بروفي�س�ر ي��سف عبد�لغفار
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية



82

محطات مهنيــة مهمــة 
يف حياة �سعادة

�لدكت�رة فاطمة بنت حممد �لبل��سي
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�لـمحطــة �لأولـــــى:
عمادة كلية الرتبية بجامعة البحرين )2004 - 2005م(

�لـمحطــة �لـثـانيــة:
وزيرة التنمية الإجتماعية )2005 - 2014م(

�لـمحطــة �لثـالثــة:
القائم باأعمال وزير ال�سحة )2011 - 2012م(

�لـمحطــة �لر�بعــة:
وزيرة حقوق الإن�سان والتنمية الإجتماعية )2010 - 2012م(

�لـمحطــة �خلام�سة:
 ع�سو املجل�س الأعلى للمراأة )2001 - حتى الآن(

�لـمحطــة �ل�ساد�سة:
 ع�سو اللجنة الإ�ست�سارية  لقادة دول جمل�س التعاون اخلليجي )2004 - 2005(

�لـمحطــة �ل�سابعة:
ع�سو اللجنة التنفيذية مبجل�س التنمية الإقت�سادية )2008 - 2011(

�لـمحطــة �لثــامنـة:
ع�سو جمل�س اإدارة وقف ال�سيخ عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي »2013 - حتى الآن«.

�لـمحطــة �لتا�سعة:
ع�سو املجل�س الأعلى للبيئة )2013 - حتى الآن(

�لـمحطــة �لعا�سرة:
ح�سل���ت عل���ى املرتبة الثامن���ة يف قائمة فورب���ز لأكرث الن�ساء تاأث���ريًا يف حكومات 

الوطن العربي 2013م.
�لـمحطــة �حلادية ع�سرة:

ح�سل���ت على جائ���زة �سخ�سية الع���ام للم�سوؤولي���ة الإجتماعية لع���ام 2014م من 
ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية.
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�لدكت�رة فاطمة بنت حممد �لبل��سي 
وعطاء بال حدود يف وزارة التنمية الإجتماعية

يف مملكة �لبحرين، )2005 - 2014م( 

اأ�سدر ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى ال خليفه ملك مملكة البحرين مر�سومًا ملكيًا بتعيني 
�سع���ادة الدكت���ورة فاطمة بنت حمم���د البلو�سي وزي���رًا لل�سئون الإجتماعي���ة، وفق مر�سوم ملك���ى رقم 7 ل�سنة 
2005م، وذل���ك بع���د ف�سلها عن وزارة العمل، وكانت بذلك �سع���ادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي اأول 

وزيرة لوزارة ال�سوؤون الإجتماعية ب�سكلها امل�ستقل يف تاريخ مملكة البحرين.
ويعت���رب �سه���ر يناير من عام 2005م� حدثا بارزًا يف م�سرية التنمي���ة الإجتماعية يف مملكة البحرين، حيث 
ج���اء املر�سوم امللكي رق���م )29( القا�سي بف�سل قطاع ال�سوؤون الإجتماعية ع���ن وزارة العمل لت�ستقل ال�سوؤون 
الإجتماعي���ة ك���وزارة لوحدها، وتعي���ني �سعادة الدكتورة فاطم���ة بنت حممد البلو�سي على راأ����س هذه الوزارة. 

وبعدها جاء املر�سوم رقم )73( ل�سنة2005 بتغري م�سمي الوزارة اإىل »وزارة التنمية الإجتماعية«.
ويعد تاأ�سي�س وزارة التنمية الإجتماعية مبر�سوم ملكي  يف عام  2005  ميالدي،اإحدى ثمار العهد الزاهر، 
حي���ث اأخ���ذت �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي على عاتقه���ا دومًا ومنذ توليها هذا املن�سب تنفيذ 
منظوم���ة متكاملة من اخلدمات ملختلف �سرائح املجتمع. وعملت الوزارة يف عهدها على حتقيق الرفاه والأمن 
الإجتماع���ي للمواطن���ني، واإطالق الطاق���ات الكامنة يف القت�ساد ع���رب اعتماد �سيا�س���ات وت�سريعات حمفزة 
للتنمي���ة، من خ���الل ال�سراكة وامل�سارك���ة املجتمعية مع موؤ�س�س���ات املجتمع املدين والقط���اع اخلا�س، لإطالق 
طاقات املجتمع املدنى وتفعيل قواه، وحتديث الأطر القانونية والإدارية للعمل التنموية، والرتكيز على العدالة 
الإجتماعي���ة، بالإ�ساف���ة اإىل تطوير البنية املوؤ�س�سية والتوزيع اجلغرايف الع���ادل للخدمات عرب مناطق اململكة 
املختلف���ة . وكذل���ك ال�سعى لبناء جمتم���ع متكافل متما�سك مكت�س���ب للمتغريات الإيجابي���ة، وم�سارك رائد يف 
التنمي���ة، ع���رب ن�سر الوعي الثق���ايف والقت�س���ادى والإجتماعي، ومبا ي�سه���م يف رفع م�ست���وى املعي�سة، ويحقق 
ال�ستق���رار الجتماعي لالأ�سرة. كما حر�ست �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي خالل توليها وزارة 
التنمي���ة الإجتماعية على تنمية الف���رد واملجتمع والنهو�س به، اإجتماعيا وتربوي���ا واقت�ساديا وفكريا وثقافيا، 
وتقدمي كافة اأ�سكال الدعم والرعاية له ومبا ميكنه من تاأدية دوره على اأف�سل نحو ممكن جتاه وطنه وجمتمعه.
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�لدكت�رة فاطمة �لبل��سي وعهد من �لإجناز�ت يف وز�رة �لتنمية:
حر�ست �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي يف تنفيذ روؤية وزارة التنمية الإجتماعية الإ�سرتاتيجية، 
م���ن خالل العمل مع القطاعات املختلفة واملوؤ�س�سات والأفراد، ع���رب ال�سراكة وامل�ساركة معها لتنمية املجتمع 
البحرين���ي، وحتقيق الرفاه الإجتماع���ي وا�ستدامته. وكذلك تنفيذ ر�سالتها الهادف���ة لتنمية وتطوير املواطن 
البحريني، وجعله منتجًا اجتماعيا، واقت�ساديا و�سيا�سيا، والإ�سهام يف حتقيق التما�سك الأجتماعي، وحتقيق 

املواطنة ال�ساحلة، وتنمية العمل الإجتماعي، وحتفيز اأدائه وتعظيم مردوده التنموي.
ومت ذل���ك يف عه���د �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حمم���د البلو�سي اأبان توليه���ا وزارة التنمية الإجتماعية، من 
خ���الل دعمها للمراكز الإجتماعية واأن�سطتها املتعددة. وميك���ن ذكر اأهم الإجنازات التي حتققت يف عهدها 

على النحو الآتي:
• تطوير ممار�سات حماية ورعاية الطفولة، وتاجها ت�سريع قانون الطفل. 

• تد�س���ني املرك���ز العلمي البحريني، وهو مرك���ز متقدم، يتم من خالله ا�ستثم���ار اأمثل لطاقات 
واأوقات ال�سباب.

• تطوير م�ساريع رعاية وتنمية  الأ�سرة من خالل م�ساريع اأبرزها )املنزل املنتج، الأ�سرة املنتجة، 
بنك الأ�سرة... ونحو ذلك(.

• تطوير مراكز التنمية الإجتماعية التي تغطي مملكة البحرين جغرافيا، حيث بداأت مبركز املحرق 
الإجتماع����ي ع����ام 1978 ميالدي، وو�سلت يف عهد �سعادة الدكت���ورة فاطمة بنت حممد البلو�سي 
بخدماته����ا اإىل معظم مدن وقرى البحرين. وغاية املراك����ز الإجتماعية الأ�سا�سية تتبلور يف تقدمي 
اخلدم����ات الإجتماعي����ة، والأ�ستثم����ار الإجتماعي، لتاأت����ي من�سجمة مع معاي����ري الربنامج الإمنائي 
لالأمم املتحدة، يف اأن يحيا الأن�سان حياة طويلة خالية من الِعَلل ،وان يك�سب املعرفة ويح�سل على 

املوارد الالآزمة لتحقيق احلياة الكرمية.
• حر�ست �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي على دعم املنظمات الأهلية، حيث يوجد اأكرث 
م����ن 600 منظمة اأهلي����ة يف مملكة البحرين، قامت  الوزارة يف عهدها با�ستكمال م�سرية من قبلها 

يف متابعة وتقييم ودعم اأن�سطتها.
• تطوي���ر خدم���ات رعاية كبار ال�سن، من خالل تد�سني ال���وزارة يف عهد �سعادة الدكتورة فاطمة 
بن���ت حممد البلو�سي ال�سرتاتيجي���ة الوطنية لرعاية امل�سنني، وكذل���ك قانون حقوق امل�سنني، 
وتاأ�سي�سه���ا اللجنة الوطنية للم�سنني، اإ�سافة اإىل  تاأ�سي�س العديد من مراكز الرعاية النهارية 

والأندية ومراكز اإيواء اإجتماعية لكبار ال�سن.
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• تطوي���ر خدمات رعاي���ة الأ�سخا�س ذوي الأعاقة، ومن اأبرز امل�ساري���ع يف عهد �سعادة الدكتورة 
فاطم���ة بن���ت حممد البلو�سي »اإطالق اخلدم���ة الإلكرتونية لطلب ا�س���دار بطاقة لالأ�سخا�س 
ذوي الإعاق���ة، م�س���روع اأك�ساك  دانات  لذوي الأعاقة، جائ���زة نا�سر بن حمد لإبداعات ذوي 
الأعاق���ة«. وت�س���رف وزارة التنمي���ة الإجتماعية، ومن خ���الل اللجنة العلي���ا لالإعاقة، وكذلك 

الإدارة والقطاع املكلف يف الوزارة على مراكز الإعاقة.
• اأطلقت وزارة التنمية الإجتماعية يف عهد �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي مبادرة 
نوعي���ة بعنوان »حمل���ة  ِوحدة َوحدة«، لرت�سي���خ مفهوم املواطنة بني جمي���ع الطوائف والفئات 

املجتمعية يف مملكة البحرين، وتر�سيخ مفاهيم التعاي�س بينها.
• اإط���الق مب���ادرة وطنية �سامل���ة للم�سوؤولية الإجتماعي���ة يف عهد �سعادة الدكت���ورة فاطمة بنت 
حممد البلو�سي يقودها القطاع اخلا�س بال�سراكة مع القطاع العام، لتحقيق التعاون والتكافل 
الإجتماع���ي بني �س���ركات القطاع اخلا�س واأف���راد املجتمع. وقد مت ر�سد �سب���ع ماليني دينار 
بحريني من القطاع اخلا����س، والعائالت التجارية، لتنفيذ ثالثة م�سروعات اإجتماعية كربى 
يف اململكة،منها متويل راأ�س مال بنك الأ�سرة، ومتويل بناء مركز الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 

اآل خليفة باملحافظة اجلنوبية، ومتويل بناء نادي الأطفال والنا�سئة املركزي.
• كذلك كانت لوزارة التنمية الإجتماعية يف عهد �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي 
م�س���اركات فاعلة يف املوؤمترات الدولية واللق���اءات الدولية، حيث حر�ست الوزارة على تقدمي 
مب���ادرات نوعي���ة يف هذه الإجتماعات ت�ساه���م يف تعزيز العمل الإجتماع���ي واملجتمعي وطنيا 

وعربيا منها:

1( امل�سارك���ة  يف اأجتماعات ال���دورة الرابعة ملجل�س وزراء التنمية وال�س���وؤون الجتماعية العرب التي عقدت يف 
12 مايو 2014 يف العا�سمة الردنية، حتت عنوان »امل�سروعات املنزلية«.  وقد تراأ�ست وفد مملكة البحرين 
�سعادة  الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي، التي اأكدت ان املبادرة التي تقدمت بها مملكة البحرين ب�ساأن 
تطوير امل�سروعات املنزلية، وامل�سروعات ال�سغرية واملتناهية يف ال�سغر�ستكون مدخال لل�سناعات الكربى، 
َل من�سوبيه للدخول اىل �سوق  على اعتبار اأن م�سروع الأ�سر املنتجة مر مبراحل متعددة من التطوير، الذي اأههّ
العمل بطرق خمتلفة، منها التحول اىل رواد اعمال اأو العمل من خالل املنزل مبنتجات تدخل يف ال�سناعات 
الك���ربى، م�سرية اىل ان هذه املبادرة تعتمد على اإ�سراك تل���ك الأ�سر يف خط اإنتاج لت�سنيع منتجات نهائية 
للجه���ات امل�ستفيدة، مما ي�سه���م يف زيادة قدراتها التناف�سية مع املنتجات الأخرى املماثلة يف ال�سوق املحلية 

واخلليجية، وذلك بناء على جتربة مملكة البحرين يف دعم امل�سروعات املتناهية يف ال�سغر.
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2( ا�ست�ساف���ت وزارة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين يف عهد �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي 
اإجتماعات الدورة »30« ملجل�س وزراء التنمية / ال�سوؤون الجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
املواف���ق 1 اكتوبرمن عام 2014  ميالدي، بالتن�سيق مع املكتب التنفيذي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
وبح�س���ور اأ�سح���اب املع���ايل وزراء التنمية وال�سئون الجتماعي���ة بدول جمل�س التعاون، والم���ني العام ملجل�س 
التع���اون ل���دول اخلليج العربية، وممثل���ني من المانة العامة ملجل����س التعاون ،والمانة العام���ة جلامعة الدول 
العربي���ة. ويف اطارالهتم���ام الذي تقدم���ه وزارة التنمية الإجتماعية ،لتحقيق ال�سراكة ب���ني موؤ�س�سات الدولة 
وموؤ�س�س���ات القطاعني الهلي والتطوعي واخلا�س التجاري، وف���ق امل�سوؤولية الجتماعية امل�ستدامة، اأقيم على 
هام����س اعمال الدورة حفل التكرمي اخلام�س للم�سروع���ات الرائدة للموؤ�س�سات العاملة يف املجال الجتماعي، 
وال���ذي مت في���ه تك���رمي املوؤ�س�سات الجتماعي���ة يف دول جمل�س التع���اون بالتن�سيق مع املكت���ب التنفيذي ملجل�س 
التع���اون لدول اخلليج العربية، وياأتي هذاالحتفال يف دورت���ه اخلام�سة يف مملكة البحرين ليوؤكد رغبة الدول 

الع�ساء يف تكري�س مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية.

وق���د مت تك���رمي وزارة التنمي���ة الإجتماعي���ة يف مملكة البحري���ن وموؤ�س�ساته���ا املتعددة، م���ن قبل هيئات 
وموؤ�س�سات حملية وخارجية يف عهد �سعادة الدكتورة فاطمة بنت حممد البلو�سي منها:

• جائزة املحتوى الإلكرتوين 2013.
• جائزة اأف�سل م�سروع اإلكرتوين عن »نظام املنظمات الأهلية«.

• جائزة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب.
• جائزة املنظمة العربية للم�سوؤولية الإجتماعية.

• جائزة املدينة العربية امل�سوؤوؤلة اإجتماعيًا لعام 2014م.

* املرجع: املوقع الإلكرتوين لوزارة التنمية الإجتماعية مبملكة البحرين
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مــقــــالت فـي حــق 
�سعــــادة

�لدكت�رة فاطمة بنت حممد �لبل��سي
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�شهــادة يف حــق
الدكتورة فاطمــة البلو�شــي

بقلم : �أ. د علي عبد�هلل �آل �إبر�هيم

اعلن����ت �سع����ادة الدكتورة فاطمة بن����ت حممد البلو�سي وزيرة التنمي����ة الإجتماعية البحرينية ترك من�سبه����ا يف اإطار التغيري 
ال����وزاري الذي �سيحدث يف البحرين، بعد ع�سر �سن����وات ق�ستها يف من�سبها،اجنزت خاللها اجنازات ت�ستحق عليها الإ�سادة تلو 
الأخ����رى، والتكرمي تلو الآخر. �سهادتي يف هذه امل����راأة القيادية الرائعة لي�س فيها حماباة اأو ك�سب موقف. ولكنها �سهادة للتاريخ.
فاأنا ل�ست مواطنا بحرينيا ا�ستفاد من املزايا التي تقدم للمواطنني، ومل اأكن يف يوم موظفا يف وزارتها، ولكنني مهني تعامل معها 
اثن����اء وج����ودي يف مملكة البحرين يف منا�سبات عدي����دة ،بحكم طبيعة املوؤ�س�سات املجتمعية الت����ي اأمثلها يف الدول العربية،وبحق 
وج����دت من هذه املراأة امل�سوؤولة كل الدع����م وامل�ساندة. الدكتورة فاطمة جمعت �سفات عديدة قلما جتدها جتتمع يف اإن�سان. فهي 
امراأة حباها اهلل بخلق رفيع ي�ستوعب كل النا�س باإختالف م�ساربهم ومللهم،واأداء متيز بالإحرتافية والكفاءة الإنتاجية، ووطنية 
�سادق����ة اأثبتته����ا املواقف العديدة،وابداع انعك�س يف خمرجات عملها..فكانت بحق مم����ن ترك ب�سمة وا�سحة �ستبقى مفخرة يف 

تاريخ البحرين على وجه العموم، ووزارة التنمية الإجتماعية على وجه اخل�سو�س.
عرفتها لأول مرة، يف ملتقى معني بت�سويق املنتجات الإجتماعية والأ�سرية يف اآواخر عام 2005 ميالدي، والذي ت�سرفت 
ب���اأن اكون م���ن منظميه يف بداية تربعها وتوزيره���ا ، وكان امللتقى من تنظيم موؤ�س�سة بحرين ب���ازار التنموية الإجتماعية، 
والت���ي كانت تراأ�سها رائ���دة الأعمال البحرينية ال�سيدة امينة عبا�س. فقبلت �سعادته���ا م�سكورة رعاية امللتقى، وقدمت كل 
الدع���م له،واعلنت عن عزم الوزارة تطوير جتربة بحرين بازار، ليكون برناجما �سامال لدعم الأ�سر املنتجة. وفعال حتقق 
ذل���ك، حت���ى و�سلت م�ساريع الأ�سر املنتجة حت���ت قيادتها ، واحدة من ق�س�س جناح وزارة التنمي���ة الإجتماعية لي�س على 

امل�ستوى الوطني فح�سب، بل اأ�سبحت جتربة عربية ي�ستفيد منها الكثري من الدول العربية.
دعوت �سعادة الدكتورة مرة اأخرى، يف ملتقى اآخر يحمل عنوان” ملتقى الأمل للت�سويق الإجتماعي، وكان ذلك يف العام 
2006م، بتنظي���م من جمموعة الأم���ل التجارية، والتي يراأ�سها ع�سو جمل�س اإدارة غرفة جت���ارة و�سناعة البحرين �سعادة 
الأ�ست���اذ عبداحلكيم ال�سمري، فكانت تلبيته���ا للدعوة بالإيجاب، وامل�ساندة، والتفاعل املثم���ر، وحينما راأت حجم الإقبال 
عل���ى الربامج التدريبي���ة امل�ساحبة للملتقى، وحاج���ة موؤ�س�سات املجتمع املدين اإىل وجود حم�س���ن يقدم خدمات تدريبية 
وا�ست�ساري���ة له���ا، جاءت مبادرتها لتاأ�سي����س “ املركز الوطني لدعم املنظمات الأهلية”. وا�سب���ح هذا املركز بحق مفخرة 

للبحرين، وجتربة ي�ستفيد منها الآن املجتمع املدين البحريني، وكذلك العديد من الدول العربية.
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لق����د اآمن����ت الدكت����ورة فاطمة البلو�س����ي باأهمية منظم����ات املجتمع املدين، والدور ال����ذي ميكن اأن تقوم ب����ه يف البناء الفكري 
وق�ساي����ا التنمي����ة املجتمعية. فقدمت لهم املبادرة تلو املبادرة لدعم دوره����م املجتمعي، من خالل العمل على توفري برامج الدعم 
امل����ايل واملنح عرب ت�سجيع تلك اجلمعي����ات على حتقيق التناف�سية والإبداع، وكذلك امل�ساندة الفني����ة لها، ومقار لتنفيذ اأن�سطتها، 
وت�سريعات حتدد م�سارها املهني وحدود عملها، حتى ازدادت اأعدادها وو�سلت قرابة ال�سبعمائة جمعية وموؤ�س�سة جمتمعية حملية 
وعربي����ة ودولي����ة، وانت�سرت يف عموم املناطق اجلغرافية يف مملكة البحرين.وت�ساهم اليوم تلك املوؤ�س�سات برفد البحرين بكوادر 

وقيادات جمتمعية فاعلة وموؤثرة.
عمل���ت الدكتورة فاطم���ة بنت حممد البلو�سي على اأ�س�س علمي���ة يف اإدارة العمليات واملب���ادرات يف وزارتها، ورمبا كان 
خللفيتها الأكادميية دور يف حتقيق ذلك. فتعاونت مع موؤ�س�سات دولية ابرزها الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة، و�سندوق 
النقد الدويل،والبنك الدويل، واملركز امل�سري لدعم املنظمات الأهلية، والوكالت والهيئات الإقليمية ، والعربية والأممية 
املتخ�س�س���ة، وكذل���ك م���ع العديد م���ن اجلامعات الوطني���ة والعاملي���ة، يف �سبيل تطوي���ر �سيا�سات اجتماعي���ة وفق معايري 
عاملية،ودعم الت�سريعات التي حتقق املواءمة بني القوانني الوطنية واملعايري الدولية،وتتوافق مع تعاليم ال�سريعة الإ�سالمية. 
فعقدت املوؤمترات العلمية، ون�سرت بحوث ودرا�سات متخ�س�سة، وا�ستقطبت متحدثني وخرباء عامليني،وانعك�س ذلك على 

جودة الأداء يف وزارتها، ويف موؤ�س�ساتها الإجتماعية الأخرى.
كان���ت الدكت���ورة فاطمة قوية يف مواقفها، وعندما تتبنى مبادرة تقوم بالإعداد ال���الزم لوثائقها  ودرا�ساتها وفق اأعلى 
املعايري املهنية، ولتقبل باأن�ساف احللول. وحينما تابعت القيادة ال�سيا�سية يف مملكة البحرين اجلهد الذي تبذله الدكتورة 

فاطمة بنت حممد البلو�سي وفريق عملها كانت تقابل ذلك اي�سا بالدعم وامل�ساندة لها وملبادراتها.
 كما كانت تذهب الدكتورة فاطمة اىل املجل�س الت�سريعي ، وكلها �سعلة من الن�ساط، لتقدم م�ساريع القوانني بالتن�سيق 
مع الربملانيني ، وحققت يف ذلك اجنازات عديدة. فكانت مملكة البحرين من اأوائل الدول العربية التي ا�سدرت ت�سريعات 
خا�س���ة بكب���ار ال�سن، وال�سخا�س ذوي الإعاقة، والفئات اخلا�سة مثل الق�س���ر، والأيتام، ونحو ذلك. بل اي�سا عملت على 
دعم الت�سريعات التي ت�ساهم يف حت�سني حياة املواطنني مثل عالوة الغالء، وبطاقات الدعم اخلا�سة بكبار ال�سن، وبرامج 
ال�سمان الإجتماعي لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، والأ�سر املعوزة واملكفولة بربامج ال�سمان الإجتماعي،وغريها من املبادرات 

بالتعاون مع موؤ�س�سات �سناعة القرار الأخرى يف مملكة البحرين.
كان���ت الدكتورة فاطمة توؤم���ن بال�سراكات مع املوؤ�س�سات اخلليجية والعربية، والدولية، فا�ست�سافت وزارتها العديد من 

امللتقيات العلمية املتخ�س�سة، والتي توجت بعقد اتفاقيات ومعاهدات مع العديد من تلك املوؤ�س�سات.
تقدم���ت اإليه���ا �سخ�سيا خ���الل الع�سر �سنوات املا�سية مبب���ادرات وم�سروعات، ومل جتد املوؤ�س�سات الت���ي اأمثلها اإل كل 

الدعم وامل�ساندة.
فقدمت  �سعادتها الدعم ملبادراتنا وم�سروعاتنا من خالل مواقعها  الوظيفية املتعددة، �سواء كانت يف املوؤ�س�سة الوطنية 

للم�سنني، او اللجنة العليا لالإعاقة، او  الإدارة املعنية باجلمعيات واملراكز الإجتماعية ، اأو الأجهزة املتعددة يف وزارتها.
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فازت وزارتها موؤخرا »بجائزة املدينة العربية امل�سوؤولة اجتماعيا لعام 2014م«  واملقدمة من ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية 
الإجتماعي���ة، ومل تن�س���ب الف�س���ل يف ذلك ل�سخ�سها، بل اأ�سرت عل���ى ان يكون التكرمي لأع�ساء فريقه���ا القيادي جمتمعني، 
ودعتهم معها على م�سرح التكرمي، وا�سادت بدورهم يف حتقيق اجنازات الوزارة املتعددة، فكانت بحق القيادية التي �سنعت 

قادة، وانعك�س ذلك يف عالقتها مع منت�سبي وزارتها اإىل عالقة �سلبة،اأبكت برتكها من�سب الوزارة قلوبهم قبل عيونهم.
كان لقائ����ي الأخري بها، حينما تف�سلت م�سكورة برعاية فعاليات »امللتقى الإقليمي لل�سفراء الدوليني للم�سوؤولية الإجتماعية«، 
وال����ذي نظمت����ه �سبكتنا يف �سهر اأكتوبر املن�سرم،ومل تتوانى على اأن ت�سخر كل امكانيات الوزارة لتحقيق النجاح وكاأن امللتقى من 
تنظي����م وزارتها، حتى ا�ستحقت الإ�سادة والتقدير، لي�س من جمل�����س اإدارة ال�سبكة فح�سب، بل من جميع ال�سيوف واملكرمني من 

اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة ال�سفراء، ول�سان حالهم يقول»انتم حمظوظون بهذه الوزيرة«.
احلدي���ث ع���ن الدكتورة فاطمة بنت حمم���د البلو�سي وزيرة التنمي���ة الإجتماعية حديث يحمل الكث���ري من الفخر، باأن 
هن���اك �سخ�سي���ة اأكادميية خليجية عربية م�سلم���ة، ا�ستطاعت اأن ت�سط���ر باإجنازاتها تاريخ العم���ل الإجتماعي يف مملكة 
البحري���ن يف ثوبه اجلديد بكل توا�س���ع واحرتافية، وا�ستكمال لدور من �سبقوها من ا�سحاب ال�سعادة الوزراء. وهنئيا لها، 

وهي ترتك كر�سي الوزارة، وقد تركت اإرثا كبريا من احلب والتقدير، والإعجاب والدعاء لها، والإجنازات ال�سخمة.
 وختام���ا لأ ا�ستطي���ع ال اأن اأق���ول لك �سعادة الأخت الدكتورة فاطمة باأن اجنازات���ك �ستتحدث عنك، فجزاك اهلل خري 
اجل���زاء يف الدني���ا والآخرة، متمنيًا لك كل التوفيق يف مواقعك املهنية والأ�سري���ة الأخرى. كما اأمتنى التوفيق وال�سداد ملن 

�سي�سغل املقعد بعدك، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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د. فاطمــة البلو�شــي..
جاءت وزيرة وذهبت ملكة!

بقلم �لدكت�ر عدنان ب�مطيع

عت الدكتورة فاطمة البلو�سي وزارة التنمية الجتماعية بداية  ب�س���ورة )�سيلفي( عفوية، وبابت�سامة بات�ساع الك���ون، ودَّ
ه���ذا الأ�سب���وع. وذلك بعد 12 عامًا حقق���ت فيها اإجنازات كربى يف هذه الوزارة.. احلافل���ة اأ�سغالها بالتحديات واملعوقات 

من كل فن ولون.
ال�سورة كانت ذكية اإعالميًا. فقد بدت الوزيرة البلو�سي حماطة بفريق عملها الذي رافقها رحلة الإجنازات. كانت تريد اأن 
تق���ول: “م���ا حققته مل يكن بجهدي اأنا. كان معي هذا الفريق الرائع م���ن املوظفني واملوظفات من الكفاءات الوطنية البحرينية 
املخل�س���ة”. موق���ف يحكي باخت�س���ار �سديد �سف���ة اإنكار ال���ذات. يف الوقت الذي مات في���ه اآخرون واأخريات م���ن حب الذات 

وت�سخيمها، وتعليق ف�سلهم الذريع على موظفني مل ُيعطوهم فر�سة لإظهار قدراتهم ومهاراتهم.
الفري���ق كان مبت�سم���ًا اأي�س���ًا. مع َم�سحة ح���زن على الوجوه لف���راق قائدة ال�سفين���ة املاهرة، التي اأعطت مث���اًل للمراأة 

البحرينية الطموحة وامل�سوؤولة وامل�سحية بكل �سيء كي تبقى البحرين دائمًا يف ال�سدارة.
وله���ذا مل ياأت من ف���راغ اختيار الوزيرة البلو�سي كي تكون اإحدى اأقوى ع�سر ن�س���اء على م�ستوى ال�سرق الأو�سط خالل 

العام احلايل 2014 ح�سب جملة )فورب�س(.
َم���ن تعامل مع الدكتورة البلو�سي يعرف حجم العقلية الدءوب���ة املتمر�سة ملواجهة اأ�سعب امللفات واأعقد املواقف. ولي�س 

تكليفها بوزارتني يف عز اأزمة النقالب الطائفي اإل اإحدى جتليات ال�سخ�سية القيادية التي متتعت بها اأم احلارث.
والالف���ت اأن م�س���رية الوزيرة خلت من ال�ستعانة بامل�ست�سارين الوافدين، الذي���ن اأ�سحوا لدينا يف وزارات الدولة بدعة 
وديك���ورًا لزمًا لإخف���اء ُعَقد النق�س، والذي ي�سل اأحيان���ًا اإىل حد اجلهل التام بطبيعة نفو�س الب�س���ر وباأبجديات الإدارة 
العام���ة. فلق���د جتاوزت الوزي���رة هذا اخل���داع يف وزارة التنمية، واعتمدت عل���ى الكفاءات البحريني���ة، واأعطتها فر�ستها 
ل بع�س الوزراء وزاراته���م اإىل مقربة  لالإب���داع والتطوي���ر والثق���ة بالنف�س، لت�ساركه���ا رحلة العط���اء والتميز. يف حني ح���وَّ

للكفاءات الوطنية ومالحقة املتميزين وت�سفيتهم وتهمي�سهم!
هة والإدارية البارعة  لق���د اجتمعت يف الدكتورة فاطمة البلو�سي عدة خ�سال. فه���ي الأ�ستاذة اجلامعية واملتحدثة املفوَّ

والبحرينية املتوا�سعة والأم املربية.
جاءتنا وزيرة وخرجت من عندنا ملكة على قلوب موظفيها يف وزارة التنمية الجتماعية، بل يف قلوب وذاكرة البحرينيني 

ن�ساًء ورجاًل. ويف يقيني، اأن هذا لن يكون نهاية املطاف. �ستحتاجها البحرين يومًا. �سكرًا اأيتها الفار�سة النبيلة.
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كــل التقديــر �شعــادة 
الدكتورة فاطمـة البلو�شــي

بقلم: عبد�لهادي �خلالقي

م���ع انته���اء دور النعقاد الثال���ث ملجل�س النواب، ومبا اأن كلم���ات ال�سكر �ُسطرت للكثريين وُحي���دت عن الكثريين ممن 
ه���م اأه���ل لل�سكر، فنحن بدورنا كمواطنني نرى ونحكم على من يخدم وطنه باإخال�س، ف���كان وجوبًا علينا اأن ن�سكر هوؤلء 

املخل�سني الذين فعاًل ي�ستحقون ال�سكر والثناء.
ويف ه���ذا املق���ام كل التقدي���ر والثناء ل�سعادة الدكت���ورة فاطمة بنت حمم���د البلو�سي وزيرة التنمي���ة الجتماعية، هذه 
الإن�سان���ة التي قدم���ت للبحرين الكثري يف جمال التنمي���ة الجتماعية؛ من خدمة كبار ال�سن وال�سب���اب وذوي الحتياجات 
اخلا�س���ة من ن�ساء ورجال و�سغ���ار وكبار وخدمة املراأة املعنفة وحماية الطفل من العنف الأ�س���ري، واإيواء الأ�سر امل�سردة، 
ودعم الأ�سر الفقرية، وتوظيف ذوي الفئات اخلا�سة ودعم اأ�سرهم لرعايتهم، وخدمات كثرية لي�س املقام لذكرها جميعها، 
كل هذه اخلدمات تقدم للمواطن من خالل املراكز الجتماعية احلديثة التي اُن�سئت يف خمتلف املحافظات واُن�سئت كذلك 
دور رعاية الوالدين وكبار ال�سن، واملراكز العلمية والأندية ال�سيفية، ومراكز حماية الطفل ومركز اإيواء الن�ساء املعنفات.
قد ل حت�سرين جميع اإجنازات هذه الوزارة، ولكنني ادرك متامًا اأن هذه الإجنازات يقف خلفها طاقم اإداري متكامل 
ممث���ل بكام���ل منت�سبي ه���ذه الوزارة م���ن اأعلى الهرم حتى اأ�سغ���ر موظف، نع���م يف كل موؤ�س�سة حكومية هن���اك ا�سخا�س 
�ساحل���ون يخدم���ون وطنهم باإخال�س وتفان، كما يوج���د ا�سخا�س طاحلون يعتربون عالة على وطنه���م ووبال، ولكن يبقى 
ه���رم اأي موؤ�س�س���ة هو م�سدر الله���ام اأو الف�ساد للموظفني؛ فاإما اأن يك���ون م�سدرا للعطاء والجن���از اأو اأن يكون م�سدرا 
للف�س���اد والنحط���اط، ووزارة التنمية متتلك ا�سخا�س���ا يت�سرف الوطن باأمثالهم ابتداء ب�سع���ادة الوزيرة املوقرة نزوًل اإىل 
�سعادة وكيلة الوزارة وباقي الوكالء امل�ساعدين واملديرين حتى اأ�سغر موظف فيها من املخل�سني املتفانني يف اأداء عملهم.
وددت عل���ى عجال���ة اأن ان�سف �سعادة الدكتورة فاطمة البلو�سي وا�سي���د كمواطن مبا تقدمه من خدمات جليلة ململكتنا 
احلبيبة، والزائر لأي مركزي اجتماعي ل بد له اأن يدرك هذا اجلهد والجناز الذي ت�سطلع به وزارة التنمية الجتماعية ، 
فما و�سلت اإليه البحرين من خدمات مي�سرة من خالل مراكز التنمية الجتماعية دليل على اأن هناك اإ�سرارا على التميز 
والنهو�س بهذا املجال احليوي الذي يعترب �ساهدا على رقي الدول التي تهتم بتقدمي خدمات اجتماعية ملواطنيها، واأمتنى 
اأن يك���ون لدين���ا اأك���رث من فاطمة البلو�س���ي يف اأكرث من وزارة؛ لكي ترتق���ي باقي الوزارات مبا تقدمه. ف�سك���رًا لكم �سعادة 
الوزيرة و�سكرا جلميع منت�سبي وزارتكم املوقرة وندعو اهلل لكم التوفيق وال�سداد ومزيدا من التقدم والإجنازات فكم نحن 
بحاج���ة اإىل خمل�سني اأمثالكم يوؤمنون مبا يقومون به ويولونه جل اهتمامهم، لي�س حماباة ولكنها حقيقة ل يدركها اإل من 
كان له بعد نظر واطالع على اإجنازات وزارة التنمية الجتماعية، وهذا لي�س كالمي فقط واإمنا ب�سهادة الكثريين من داخل 

البحرين وخارجها، يقول نبينا الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم: »من ل ي�سكر النا�س ل ي�سكر اهلل«.
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ي�جد لكن ي�جد )1( متطلبــات عــامــة
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • هل لدى املنظمة روؤية ور�ضالة وا�ضحة؟
ه���ل ل���دى املنظم���ة خط���ة عم���ل ا�ضرتاتيجي���ة  يتم   •	

اقرارها قبل فرتة منا�ضبة؟
	• هل قام���ت املنظمة بو�ضع وتوثيق نظام اإداري يطبق 

بها؟

ي�جد لكن ي�جد)2(متطلبات حفظ ال�سجالت باملنظمة
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • ه���ل ل���دى  املنظمة  الي���ة وا�ضحة وحم���ددة لرتميز 
النماذج امل�ضتخدمة وكيفية ا�ضتخدامها؟

	• هل توجد الية وا�ضحة لإتالف ال�ضجالت املتقادمة؟
	• ه���ل يوج���د �ضياق معتمد لتعدي���ل او اإلغاء الوثائق يف  

املنظمة  ل�ضمان عدم ا�ضتخدامها مرة اخرى؟
	• ه���ل حددت الظروف املالئمة خل���زن ال�ضجالت مبا 

ي�ضمن عدم تلفها و�ضهولة ا�ضرتجاعها عند احلاجة؟

ي�جد لكن ي�جد)3( التزام الدارة العليا
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • ه���ل توؤمن الدارة العليا ب�ضرورة تطبيق نظام اإداري 
متكامل يهدف اىل خدم���ة امل�ضتفيد اأو النزيل وير�ضى 

رغباته وتطلباته؟
	• ه���ل هن���اك تعهد م���ن قب���ل الدارة العلي���ا للمنظمة 

باعتماد ا�ضلوب التح�ضني امل�ضتمر لعمليات املنظمة؟
	• هل هن���اك التزام من قبل الدارة العليا يف  املنظمة 
بتوف���ر امل���وارد ال�ضرورية لالرتقاء بج���ودة اخلدمات 

املقدمة اىل النزلء وامل�ضتفيدين ؟
	• هل حتر�ص الدارة العليا بتوفر جميع املوارد يف  املنظمة  

ل�ضمان تطبيق خدمة النزلء باأف�ضل �ضورة ممكنة

الـمحور الأول: للتقييم
)النظام الإداري باملنظمة (
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ي�جد لكن ي�جد)4( الرتكيز على النزلء وامل�ستفيدين
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • هل تويل  املنظمة  اهمية ل ر�ضاء اجلهات امل�ضتفيدة 
او املتعاملة معها من داخل وخارج  املنظمة؟ 

• ) النزيل  اأو امل�ضتفيد & اأهله & اجلهات احلكومية 
املهتمة (

	• ه���ل يتم تقيي���م قدرة املنظمة عل���ى اليفاء برغبات 
النزيل اأو امل�ضتفيد؟

	• ه���ل تعتم���د  املنظم���ة  عل���ى �ضي���اق موث���ق لتحدي���د 
متطلبات النزيل اأو امل�ضتفيد ؟

	• ه���ل هناك �ضي���اق معتمد ملراجع���ة متطلبات النزلء 
وامل�ضتفيدين  والتحقق من تطبيقها؟

ي�جد لكن ي�جد)5(  التخطيط
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • ه���ل توجد ل���دى  املنظمة  اه���داف وا�ضحة وحمددة 
ت�ضعى لتحقيقها؟

هل توجد مهام عمل واجراءات لكيفية تنفيذها؟  •	
	• ه���ل هناك الية ملتابعة تنفي���ذ العمل وفق الإجراءات 

املحددة م�ضبقا ويتم متابعتها؟
	• ه���ل تتاب���ع املنظمة تنفي���ذ اخلطط وتقيمه���ا بنهاية 

العام ؟

ي�جد لكن ي�جد)6( امل�س�ؤوليات وال�سالحيات والت�سالت
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • ه���ل مت حتدي���د وتوثي���ق امل�ضوؤولي���ات وال�ضالحيات 
ذات العالق���ة بالعاملني مع خمتلف امل�ضتويات الدارية 
يف  املنظم���ة؟ )الهيكل التنظيمي للموؤ�ض�ضة & الو�ضف 

الوظيفي للموظفني(
ه���ل هناك ت�ض���كيل يف املنظمة ي�ض���رف على تطبيق   •	
النظام املطبق والتاأكد من و�ضول اخلدمات للنزلء  اأو 

امل�ضتفيدين باأف�ضل ما ميكن؟
	• ه���ل متتل���ك  املنظمة  نظ���ام لالت�ض���الت الداخلية 
مبا يف ذلك عق���د اجتماعات دورية للمعنيني ملناق�ض���ة 
تطبي���ق النظ���ام واأي تطورات تهتم بخدم���ة النزلء اأو 

امل�ضتفيدين؟
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ي�جد لكن ي�جد)7( ت�فري امل�ارد
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • هل تقوم ادارة  املنظمة  بتوفر املوارد ال�ضرورية لتطبيق 
العملي���ات اخلدمي���ة اخلا�ض���ة بالن���زلء  اأو امل�ض���تفيدين 

بطريقة منا�ضبة والتح�ضني امل�ضتمر لفاعليتها؟
ه���ل تتوف���ر التجهي���زات والبني���ة التحتي���ة الالزمة   •	
للعملي���ات اخلدمي���ة والدارية الت���ي ت�ض���من بالنهاية 

جودة اخلدمات املقدمة للنزلء اأو امل�ضتفيدين ؟
	• ه���ل ترك���ز  املنظمة  عل���ى وجوب ار�ض���اء النزيل اأو 

امل�ضتفيد من خالل حتقيق كافة متطلباته؟

ي�جد لكن ي�جد)8( امل�ارد الب�سرية
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • ه���ل يتوف���ر التدريب املنا�ض���ب لالأف���راد العاملني يف 
خدمة النزلء اأو امل�ضتفيدين ؟

	• هل متتلك املنظمة معاير لقيا�ص الأثر من التدريب؟
	• هل يتم حتديد الكفاءة ال�ضرورية لالأفراد الذين ينفذون 

العمال املوؤثرة يف جودة خدمة النزلء اأو امل�ضتفيدين؟
• هل تعتمد املنظمة �ض���جالت يب���ني فيها كل ما يتعلق 
بالتدريب والتوعية ورفع املهارات والكفاءات للعاملني؟
• ه���ل ميتلك الفراد العامل���ون يف املواقع ذات التاأثر 
عل���ى جودة املنتوج )اخلربة واملهارة( الالزمة لتحقيق 

اجلودة املطلوبة؟

ي�جد لكن ي�جد)9( البنية التحتية
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

 • هل تتوفر يف البنية واماكن العمل الظروف املالئمة 
لإجناز العمال مبا ي�ضمن جودة الأداء وخدمة النزلء 

وامل�ضتفيدين على الوجه الأمثل؟
	• هل اخلدمات امل�ض���اندة )املوا�ض���الت. الت�ضالت( 
متوفرة مب�ضتوى ي�ضمن ر�ضاء النزلء اأو امل�ضتفيدين ؟ 
	• ه���ل توج���د خط���ة �ض���نوية ل�ض���يانة املبان���ى والبنية 

التحتية للمنظمة؟
• ه���ل توج���د اإج���راءات عمل حم���ددة لتنفي���ذ اأعمال 
ال�ض���يانة باملنظم���ة لالأجهزة واملعدات امل�ض���تخدمة ؟ 

وكيف تتم اأعمال ال�ضيانة عادة؟
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ي�جد لكن ي�جد)10( بيئة العمل
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

	• هل تطبق  املنظمة  اجراءات ال�ض����المة املهنية للعاملني 
والنزلء لتاأمني بيئة عمل خالية من احلوادث وال�ضابات؟
	• ه���ل يوج���د طفاي���ات حري���ق يف اأق�ض���ام باملنظم���ة 
املختلفة؟ وهل مت تدريب العاملني على كيفية ا�ضتخدام 

هذه الطفايات؟
	• هل توجد خطة طوارئ ومو�ضح فيها اأماكن اخلروج 

واأماكن التجمع يف حالة حدوث الطوارئ؟
	• هل تقوم املنظمة باأجراء تفتي�ص دوري على متطلبات 
بيئة العمل ال�ضليمة ) ر�ص اطفاء اآيل، كامرات مراقبة، 
مول���دات احتياطي���ة، كا�ض���فات اإ�ض���اءات احتياطي���ة، 
كا�ض���فات دخ���ان ، مان���ع ت�ض���رب غاز ( مبوج���ب قوائم 
فح�ص معدة م�ضبقا لكل نوع من انواع متطلبات العمل ؟

ي�جد لكن ي�جد)11( التخطيط لتقدمي اخلدمات
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

	• هل يوجد تعريف وا�ض���ح وحم���دد للخدمات املقدمة 
من قبل الدار للنزلء اأو امل�ضتفيدين ؟ 

هل ميكن الطالع عليه ب�ضهولة  من قبل اجلميع ؟  •	
• ه���ل يوج���د اإجراءات عم���ل حمددة لتو�ض���يح كيفية 

تقدمي هذه اخلدمات؟
• هل توجد خطة عمل وا�ضحة �ضهرية للربامج واخلدمات 

التي �ضتقدم خالل ال�ضهر للنزلء اأو امل�ضتفيدين ؟
• هل يوجد ق�ض���م اأو م�ض���وؤولني مهمتهم مراقبة تنفيذ 
اخلدم���ات املقدمة للنزلء اأو امل�ض���تفيدين  والتاأكد من 

ر�ضاهم عليها؟

ي�جد لكن ي�جد)12( العمليات املتعلقة بامل�ستفيد
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

	• ه���ل ح���ددت املنظمة متطلب���ات النزيل اأو امل�ض���تفيد 
حتديدا دقيقا ومبنى على اأ�ض�ص علمية ؟

	• هل توجد اآلية يتم من خاللها متابعة مدى ر�ضا النزلء 
اأو امل�ضتفيدين وذويهم عن اخلدمات املقدمة لهم؟

• هل يوجد منوذج لت�ض���جيل �ض���كوى نزيل  اأو م�ضتفيد 
اأو عائلته؟

• هل تلتزم املنظمة باملعاير املحلية والدولية اخلا�ضة 
بتقدمي خدمات املنظمة للم�ض���تفيدين اأو النزلء؟ وهل 
تلتزم بالقوانني والت�ضريعات ال�ضائدة بالدولة واملتعلقة 

مبجال خدماتها؟



تقييم الأداء امل�ؤ�س�سي ملنظمات خدمة الأيتام 7

ي�جد لكن ي�جد)13( امل�سرتيات
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

	• هل يوجد �ضجل معتمد لدى املنظمة لختيار  وتقييم 
املوردين املتعاملني معها؟ 

	• ه���ل توجد الي���ة لفح�ص املواد امل�ض���رتاة والتاأكد من 
جودتها؟ 

• هل تت�ضمن وثائق ال�ضراء )اعالن املناق�ضة( بيانات 
ت�ضف بو�ضوح املوا�ضفات وتعليمات الفح�ص والتفتي�ص 

النوعي والبيانات الفنية الخرى ذات العالقة؟ 
• هل تقوم املنظمة مبراجعة وثائق ال�ض���راء للتاأكد من 

�ضحتها ودقة معلوماتها؟ 
ه���ل توجد دورة م�ض���تندية تو�ض���ح كيف تت���م عملية   •

امل�ضرتيات باملنظمة ؟

ي�جد لكن ي�جد)14( تقدمي اخلدمات
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

	• ه���ل تت���م العمليات اخلدمية للنزلء  اأو امل�ض���تفيدين 
حتت ظروف م�ضيطر عليها؟

ه���ل توجد ل���دى العامل���ني تعليم���ات عمل وا�ض���حة   •	
ومكتوبة؟ 

• هل  املعدات امل�ض���تخدمة يف حالة متكنها من حتقيق 
الر�ضا التام للنزيل اأو امل�ضتفيد؟ 

• هل يوجد لدى املنظمة �ضجل خا�ص بكل نزيل م�ضجل 
في���ه كاف���ة البيانات عنه وي�ض���مل ال�ض���جل ت�ض���جيل كل 

املواقف الغر عادية التي حتدث  له يف الدار؟ 
هل يتم مراعاة البعد الإن�ض���اين للنزيل  اأو امل�ضتفيد   •
ومعاملته بالطريقة الالئقة اأثناء تقدمي اخلدمات له؟ 
• ه���ل هناك قوانني تو�ض���ح كيف يت���م التعامل مع من 

ي�ضئ للنزيل اأو النزيل ؟) قائمة عقوبات (
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ي�جد لكن ي�جد)15(  القيا�س والتحليل والتح�سني
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

	• ه���ل تقوم املنظمة بتخطيط وتنفيذ فعاليات القيا�ص 
واملراقب���ة والتحلي���ل للوق���وف على مطابق���ة اخلدمات 

للمتطلبات والتح�ضني يف �ضوء نتيجة املطابقة؟
	• هل تقوم املوؤ�ض�ضة باإجراء تدقيق داخلي للنظام للتاأكد 

من مدى املطابقة مع متطلبات العمل بجودة منا�ضبة؟
• هل يتم التاأكد من ان املدققني الداخليني يف املنظمة 
هم من ال�ضخا�ص غر املعنيني بالفعاليات التي �ضيتم 

تدقيقها ويت�ضمون باحلياد وال�ضتقاللية؟
• ه���ل تق���وم املنظم���ة بالتاأك���د من تنفي���ذ الجراءات 
الت�ض���حيحية واعداد التقرير اخلا�ص بنتائج التدقيق 

الداخلي لالإدارة العليا للموؤ�ض�ضة؟
ه���ل تق���وم املنظم���ة  بقيا����ص ومراقب���ة خ�ض���ائ�ص   •
اخلدم���ات املقدم���ة للنزلء اأو امل�ض���تفيدين  للتاأكد من 

اليفاء مبتطلبات اجلودة؟

ي�جد لكن ي�جد)16( التحكم يف اخلدمات الغري مطابقة
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

	• هل تقوم املنظمة بت�ضخي�ص اخلدمات الغر مطابقة 
وال�ضيطرة علية؟ 

	• هل تقوم  املنظمة  باتخاذ الجراء املنا�ضب يف حالة 
تقدمي خدمة غر مطابقة للنزيل اأو امل�ضتفيد؟ 

• هل يوجد لدى املنظمة �ض���جل جممع يتم فيه ت�ض���جيل 
جميع ح���الت ع���دم املطابقة الت���ي حتدث اأثن���اء تقدمي 
اخلدمات اأو امل�ضاكل التي يتعر�ص لها النزيل اأو امل�ضتفيد؟ 
ه���ل يت���م اع���ادة  التحق���ق م���ن ان اخلدم���ات التي   •
كان���ت تق���دم وهى غر مطابق���ة وبعد اتخ���اذ الجراء 
الت�ض���حيحي املنا�ضب معها قد اأ�ضبحت تقدم بطريقة 

مطابقة ول م�ضكلة فيها؟ 
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ي�جد لكن ي�جد)17( حتليل البيانات
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

	• ه���ل تق���وم املنظم���ة بتح�ض���ني فاعلية انظم���ة العمل 
امل�ضتخدمة ب�ضكل م�ضتمر؟  

	• ه���ل تتم مراجع���ة الجراءات الت�ض���حيحية املتخذة 
وتوثيقه���ا وذلك حلالت عدم املطابقة وامل�ض���اكل التي 

حتدث باملنظمة؟ 
• ه���ل تق���وم املنظمة باتخ���اذ الجراءات ال�ض���رورية 

لإزالة م�ضببات عدم املطابقة ومنع تكرار حدوثها؟ 
• ه���ل يتم مراجع���ة الجراءات الت�ض���حيحية والتاأكد 

من فعاليتها؟
• ه���ل تق���وم املنظمة باتخ���اذ اجراءات وقائية م�ض���بقة 
لتجنب عدم مطابقة العمل مع الجراءات املوثقة م�ضبقا؟
• هل توثق الجراءات الوقائية ويتم التاأكد من فعاليتها؟

ي�جد لكن ي�جد)18( ا�ستخدام التكنل�جيا 
غري مطبق

ل 
مالحظــاتي�جد

هل تق���وم املنظمة با�ض���تخدام التكنلوجي���ا بطريقة   •	
�ضحيحة لتب�ضيط الإجراءات وحفظ �ضجالتها ؟

املتخذة  الت�ض���حيحية  الجراءات  مراجعة  تتم  • هل 
وتوثيقه���ا وذلك حلالت عدم املطابقة وامل�ض���اكل التي 

حتدث باملوؤ�ض�ضة؟
• ه���ل تق���وم املنظمة باتخ���اذ الجراءات ال�ض���رورية 
لتدريب العاملني على الو�ضائل احلديثة لتطوير العمل 

املنظمة على   لتحاف���ظ  تتم عملي���ات مراجعة  • ه���ل 
وو�ض���ائلها  لأجهزته���ا  امل�ض���تمرة  ال�ض���يانة  برنام���ج 

التنكلوجيا والتاأكد من فاعليتها؟
تقوم املنظمة باتخاذ اجراءات وقائية م�ض���بقة  • ه���ل 

عند حدوث حذف و�ضرقة املعلومات الكرتونيا 
• هل توثق الجراءات الوقائية ويتم التاأكد من فعاليتها؟
الكثر من خدماتها عن طريق  املنظمة  تقدم   • هل 

النظمة اللكرتونية 
• هل تربط املنظمة خدماتها املقدمة للم�ضتفيدين 

مع الأجهزة احلكومية املعنية بالأمر؟
• هل ت�ض���تخدم و�ض���ائل التوا�ضل احلديثة للن�ضر عن 

خدماتها ؟
• هل لديها نظام الكرتوين لقيا�ص خدمة امل�ضتفيدين 

ومدى ر�ضاهم 
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الـمحــور الثانــي: للتقييــم
)متطلبات خدمــة النزلء (

ا�ستمــارة تقييم املبـنى 
املبنى ب�سفه عامة

معل�مات عامة: 
 اأ/ املبنى:      o حكومي          o  م�ضتاأجر 

         o  منا�ضب           o غر منا�ضب 

اذا كان غر منا�ضب يذكر ال�ضبب 

................................................................................................................ 

................................................................................................................

................................................................................................................ 

ب/ تك�ين املبنى :

اأخرى  o oعمارة   o فلل             o  اأق�ضام / اأجنحة            
................................................................................................................ 

................................................................................................................

................................................................................................................

ج/ نظافة املبنى ومرافقه :

رديئة  o                 جيدة  o             ممتازةo         
................................................................................................................ 

................................................................................................................

................................................................................................................
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اأوًل: غرفة الن�م

البــنــــــــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

م�ضاحة الغرفة1
لون الطالء2
نوع التهوية3
هل يوجد رطوبة يف الغرفة  اأو ت�ضربات4
مدى كفاية دخول ا�ضعة ال�ضم�ص5
مدى  مالئمة الأثاث للخ�ضائ�ص العمرية 6
كفاية الإ�ضاءة7
مدى جودة التكيف8
خلوها من احل�ضرات والذباب9

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ثانيًا: دورات املياه

البــنــــــــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

مدى مالئمة  الأدوات ال�ضحية1
م�ضتوى النظافة2
نوع التهوية3
الأجهزة الأدوات4
م�ضاحة دورات املياه5
توفر و�ضائل الأمن وال�ضالمة6
مدى مالئمة عددها مع عدد النزلء7

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ثالثًا:املمـــرات 

البــنــــــــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

مدى �ضعتها وم�ضاحتها1
منا�ضبة الوان الطالء2
منا�ضبة الإ�ضاءة 3
مدى دخول ا�ضعة ال�ضم�ص ب�ضورة كافية4

مدى مالئمة الأر�ضية 5

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

رابعا: ال�ســالت 

البــنــــــــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

مدى منا�ضبة الطالء1
جودة التهوية2
توفر الزرع الطبيعي3
دخول ا�ضعة ال�ضم�ص  ب�ضورة كافية4
نوع الأثاث امل�ضتخدم  ومدى منا�ضبته 5
منا�ضبة م�ضاحة 6
منا�ضبة حجم التلفاز مع ال�ضا�ضة 7

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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خام�سا:الفنــاء اخلـارجــي 

البــنـــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

منا�ضبة م�ضاحته1
توفر احلدائق2
نوع الأثاث3
وجود م�ضبح اأو �ضالل4
منا�ضبته لنوع الأن�ضطة 5
جتهيزه مبا يتنا�ضب �ضباحًا وم�ضاًء6
اجلو العام 7

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ساد�سًا: التجهيزات الطبية والريا�سية

البــنـــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

هل يوجد طبيب مقيم  1
هل يوجد ممر�ص متخ�ض�ص2

3
الكافي���ة   الطبي���ة  الأجه���زة  تتوف���ر  ه���ل 
جه���از  ال�ض���غط،  ال�ض���كر،  للطوارئ)جه���از 
الك�ضجني، كل ما يرتبط بالإ�ضعافات الأولية(

هل يوجد مدرب ريا�ضي متخ�ض�ص 4

مدى توفر اأجهزة الريا�ضة مبا يتنا�ضب مع كل 5
مرحلة عمرية 

مدى  تنوعها

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�سابعًا:�ســالة الطــعام 

البــنـــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

مدى منا�ضبة الطالء1
كفاية التهوية2
طريقة تقدمي الطعام3

م���دى تن���وع الأطعم���ة مبا يتنا�ض���ب م���ع املراحل 4
العمرية واحلالة ال�ضحية

نوع الثاث امل�ضتخدم )ومنا�ضبته جلميع النزلء(5
الأواين التي يقدم فيها الطعام6
مدى منا�ضبة امل�ضاحة 7

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ثامنًا:النظافة وال�سيانة 
اأ/ النظافة ال�سخ�سية للم�سم�لني بالرعاية املالب�س تك�ن:  

                                                         o نظيفة                   o  غر نظيفة،

تغري املالب�س اخلا�سة للم�سم�لني بالرعاية: 

                                                       o  با�ضتمرار   o     احيانا          o ل يتم التغير 
مالحظات: ..................................................................................................

 اختيار ن�ع املالب�س املنا�سبة:  
                                                       oمنا�ضب              o غر منا�ضب

................................................................................................................

 مدى الهتمام بالنظافة ال�سخ�سية للنزلء:  
 ............................................................................................................... 
................................................................................................................
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النظافـــة و ال�سيانـــة : 
وج�د �سهادة �سحية لعمال املطبخ :  .1  

o  يوجد                    o  ل يوجد   

م�اد النظافة والعناية ال�سخ�سية :  .2  

              o متوفرة                  o  غر متوفرة

عمال النظافة :  .3  

              o العدد كايف            o  غر كايف 

التزام العمال بالزي املخ�س�س لهم :   .4  

              o  ملتزمني               o  غر ملتزمني

العناية ال�سخ�سية لعمال النظافة :  .5  

              o  متوفرة                 o  غر متوفرة 
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ا�ستمــــارة تقييـــم اأن�سطــة

الربامج  والأن�سطة :

 اأ/ خطة الربامج والأن�سطة:
                                  o يوجد خطة                  o  ل يوجد خطة 

                                  o  منا�ضبة                       o  غر منا�ضبة

 ب/ تنفيذ الربامج و الأن�سطة:

                           o  داخل املنظمة            o خارج املنظمة   

ج/ مالحظات : 

................................................................................................................ 

................................................................................................................
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اوًل:الن�ساط الديني 

البــنـــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

احلر�ص على ت�ضغيل القران1
احلر�ص  مدى الأذكار اليومية2
ال�ضالة يف جماعة 3
حث املوظفني على ال�ضالة معهم ) للمحاكاة (4
اخذ امل�ضلني للم�ضجد 5
احلر�ص على �ضماع اخلطب 6
مناق�ضة موا�ضيع اخلطب 7
رحالت العمرة اأو زيارة احلرم8
وجود مر�ضد ديني 9

برنامج رم�ضان 10

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ثانيًا:الن�ساط الإجتماعي والرتفيهي 

البــنـــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا
هل يتم ا�ضتقبال الزوار دائمًا1
هل عدد الزيارات منا�ضبة 2
هل الفئات متنوعة 3
هل يتم ا�ضراكهم يف ن�ضاطات  خارجية 4
مدى  تنوع  الأن�ضطة امل�ضاركني فيها 5
هل هناك زيارات للمطاعم 6
هل هناك زيارات لالأماكن الأثرية 7
هل يتم م�ضاركتهم يف تنظيم بع�ص الفعاليات8
مدى ا�ضطحابهم للت�ضوق  9

احلر�ص على ربطهم بالعامل اخلارجي ) 10
بازارات، توزيع ن�ضرات ، افطار �ضائم (

مدى تنوع الرحالت ) بحرية ، برية (11
ا�ضطحابهم للمنتجعات الرتفيهية12

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ثالثًا:الن�ساط الريا�سي 

البــنـــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

مدى تنوعه 1
وجود �ضالت ريا�ضية وجمهزة كامال2
هل يتم زيارة اندية ريا�ضية خارجية 3
هل يتم ا�ضتقبال بع�ص الريا�ضيني 4

هل يتم اخذهم مل�ض���اهدته بع�ص الأن�ض���طة 5
الريا�ضية وممار�ضتها

هل تقام م�ضابقات ريا�ضية خمطط لها 6

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

رابعًا:الن�ساط الثقــافــي 

البــنـــد
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا
مدى تنوع الن�ضطة التي ترتبط بالثقافة 1
مدى زيارة املتاحف الثرية واملناطق التاريخية 2
مدى حتديد الهدف من زيارة  تلك املناطق 3

مدى التعاون مع جهات خمتلف لتقدمي 4
م�ضرحيات تراثية ق�ضرة 

امل�ضاركة يف الأندية الأدبية5

ت�ضجيعهم على ممار�ضة بع�ص الهوايات ) 6
الر�ضم ، الأعمال احلرفية (

مــالحظـــات عـامــة
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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معايري عامة جل�دة الربامج والأن�سطة 

املعيار
ممتاز

التــقييــم
مالحظــات جيد 

مقب�لجيدجدا

حتديد الربامج ومدى مالئمتها لالأيتام1
اختي���ار نوعي���ة من الربام���ج ذات الأثر الفع���ال الذي 

يعالج امل�ضاكل ال�ضلوكية والنف�ضية  ب�ضكل جذري
ت�سميم الربامج بطريق احرتافية2

1-هل �ض���مم بطرق علمية احرتافية ت�ض���تويف عنا�ضر 
تطبيق الربنامج .

2-ه���ل تاأخ���ذ يف العتبار طبيع���ة الربنام���ج وطبيعة 
امل�ضتهدفني واإمكانية التطبيق، والعائد املتوقع.

3-اأن يخ�ض���ع الربنام���ج للتطبي���ق وم���ن ث���م التقييم 
والتطوير اأو اإعادة الت�ضميم. 

خطة الربامج3
1-هل  اأُدرج الربنامج �ضمن خطة املنظمة ال�ضنوية.

2-هل اخلطة متوازنة وواقعية.
3-هل معرو�ض���ة ب�ض���كل مف�ض���ل م�ض���توفية عنا�ض���ر 
اخلط���ة ال�ض���حيحة فتت�ض���من )الأه���داف والربامج 

وامليزانيات، والتوقيت، وم�ضئول التنفيذ....(،
تنفيذ الربنامج4

1-هل نفذ الربنامج بدقة وفق الت�ضميم املعتمد.
2- ه���ل مت اللتزام بخط���وات التنفيذ، وخطة التنفيذ 

املعدة �ضابقًا.
1- هل نفذ باأ�ضلوب يحفظ كرامة امل�ضتفيد.

قيا�س عائد الربامج على امل�ستفيد4
1- هل حت�ض���نت وتغرت اأحوال امل�ضتفيدين ) نف�ضيًا، 

اجتماعيًا ، ماديًا، �ضحيَا ( بعد الربنامج .
2-هل يت���م اإعادة التقييم للربامج واإعادة ت�ض���ميمها 

بناء على العائد ؟
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املحور الثالث: مقابلة املوظفني

ماهي طبيعة عملك؟  -1 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

هل تعرف جميع املهام وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقك يف داخل املنظمة؟  -2 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

درجة ِاتقانك لها؟   -3 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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ماهي ال�سع�بات التي ت�اجهك عند القيام بالأعمال ؟  -4 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

ماهي اأ�سباب تلك ال�سع�بات ؟  -5 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

من وجهة نظرك ماه� احلل الأمثل حلل تلك امل�سكالت ؟  -6 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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هــل انت علــى معرفة تامة بجميع التغــريات وخ�س��سا النف�سية  جلميــع املراحل العمرية   -7 
لالأيتام ؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

ما الذي ي�سعرك بالر�سا ؟  -8 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

كيف تقيم الربامج التدريبية املقدمة لك ؟  -9 

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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 10- ما ج�انب الق�س�ر يف تلك الربامج ؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 11- ماهي الربامج املقرتحة من قبلك لتط�ير الأداء؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 12- ماهي طرق التدريب املف�سلة لديكم ؟) دورات – ور�س عمل- كتب ...(؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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 13- من وجهة نظرك ماهي اخلدمات التي متيزكم عن غريكم ؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 14- من وجهة نظرك ما ه� معيار امل�ظف املتميز ؟

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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املحور الرابع: قائمة الوظائف 

مالحظــاتالعــددم�سمى ال�ظيفةم

مدير1
م�ضاعد2
�ضكرتر3
اأخ�ضائي نف�ضي4
اأخ�ضائي اجتماعي5
مراقب اجتماعي6
مدرب مهارات واأن�ضطة7
موظف عالقات عامة8
معد اأن�ضطة9
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دليـل اخلدمــات التدريبيــة والإ�شت�شاريــة
لـم�ؤ�ش�شات رعايــة الأيتــام

برنامــج بنــاء القــدرات الب�شريــة والـم�ؤ�ش�شيــة
فـي م�ؤ�ش�شــات رعايـــة الأيتــام

بــدول جملـ�س التعــاون اخلليجــي »اإعــداد«
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ولـــنا كلمـــة
احلم���د هلل رب العاملني وال�س���اة وال�س���ام على ر�س���وله الأمني حممد بن 

عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
اإنه بف�س���ل  اهلل ثم بف�سل قياداتنا الر�سيدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
حفظه���م اهلل ورعاه���م، اللذين وفروا لنا �س���احات لاإب���داع والإنطاقة والتميز 
والعطاء مت تد�سني مبادرة نوعية رعتها ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية. 
واملتمثلة يف اإطاق مبادرة تاأ�س���ي�س وتد�س���ني برنامج متخ�س����س لبناء القدرات 
الب�س���رية واملوؤ�س�س���ية ملوؤ�س�س���ات رعاي���ة الأيتام لن�س���د النق�س املوج���ود لي�س يف 

ال�ساحة اخلليجية فح�سب بل حتى يف ال�ساحات العربية والإ�سامية.
ولميك���ن اأن ننج���ح، اأو ن�س���ر دون جهود ال�س���ركاء الدولي���ون، فهم الذين 
ن�س���عى اأن ن�س���تفيد من خرباته���م وجتاربهم يف جمال الأن�س���طة والربامج ذات 
ال�سلة مبجالت رعاية الأيتام، واأخ�س بال�سكر منظمة الأمم املتحدة، ومنظمة 

التعاون الإ�سامي، والأكادميية الدولية للم�سوؤولية الإجتماعية.
اأ�س���محوا يل يف هذه املنا�سبة اأن اأعلن عن مبادراتنا املنوعة واملتميزة والتي 
�ست�س���اهم باأذن اهلل يف رفع كف���اءة املنظمات والقطاعات ذات ال�س���لة برعاية 
وخدم���ة الأيت���ام، م���ن خال تق���دمي دلي���ل اخلدم���ات التدريبية والإ�ست�س���ارية 
للموؤ�س�س���ات، اآمل���ني من اهلل اأن ي�س���اعد هذا اجلهد يف بناء القدرات الب�س���رية 
واملوؤ�س�س���ية له���ذه القطاع���ات الهام���ة يف داخ���ل وخ���ارج دول جمل����س التعاون 

اخلليجي.

الربوفي�سور يو�سف عبدالغفار
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية



5

برنامج »اإعداد« اإحدى املبادرات النوعية التي رعتها ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية.
برنامج »اإعداد«  برنامج دويل غر ربحي، متخ�س�س يف  توفر الدعم الفني والعلمي والإ�ست�ساري 
والتدريب���ي ملنظم���ات رعاية وخدمة الأيت���ام يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك من خال �س���راكات 
عاملي���ة مهنية متميزة، بهدف تعزيز القدرات املوؤ�س�س���ية لهذه املنظم���ات لتتحول تلك املنظمات  يف عاملنا 

العربي والإ�سامي اإىل طاقات حقيقية تقوم بدورها املتوقع بكفاءة وجودة متميزتني. 
برنامج »اإعداد« اأح��د اإجنازات ال�س���بكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية واإ�سافة جديدة يف جم�ال 
التنمية الهادفة اإىل حت�سني اأداء منظمات رعاية الأيتام يف العاملني العربي والإ�سامي، عن طريق توفي��ر 
�س���ب�ل ومدخ����ات جدي�دة، ومبتكرة، بعي���دة عن النمطية والتقليد، وم�س���اعدتهم ع�ل���ى تطوير قدراتهم 
الذاتية وحتقيق اأهدافهم التنموية مبفهومها ال�سام�ل، وذلك من خ�ال امل�ساركة املجتمعية باأع�لى درجات 

القدرة والكفاءة.
برنام��ج »اإع��داد« يعمل على بلورة اأهداف ت�س���اهم يف عملية بناء موؤ�س�س���ة حمرتفة ذات نظام، لها 
هوي���ة ور�س���الة ونظم واآليات تبغ���ي حتقيقها يف جمتمعها املحلي واكت�س���اب امله���ارات واخلربات الازمة 

ماهية برنامج »إعداد«
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لتحقيق ر�س���الة املنظم���ة، وكذلك بناء عاقات تبادلية ب���ني املنظمة واملجتمع من جهة، وم���ع الأطراف الفاعلة 
يف املجتم���ع ال���ذي تخدمه املنظمة من جه���ة اأخرى، بالإ�س���افة اإىل بناء نظام للتعلم لدى املنظمة ي�س���اعد على 

ا�ستخا�س اخلربات التي متر بها اأو مير بها الآخرون والحتفاظ بها.
برنام��ج »اإع��داد« يعم���ل على اأن يك���ون عمله احرتافي���ا، وقيمه عاملية وان�س���انية، ولذلك ي�س���عى اأن يحقق 
�س���راكات مهنية مع منظمات الأمم املتحدة ووكالتها املتعددة، وكذلك املوؤ�س�سات املهنية التابعة ملنظمة التعاون 
الإ�س���امي، وجامعة ال���دول العربية، وجمل�س التعاون اخلليجي، اإ�س���افة اإىل املوؤ�س�س���ات الأكادميية والتدريبية 

واملهنية املعتربة.
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رؤية البرنامج
نحو تنمية وتفعيل منظمات رعاية الأيتام لاإعتماد على ذاتها وتطوير براجمها وفقا للمعاير الدولية.

رسالة البرنامج
نحن نعمل على تطوير كفاءة وفاعلية منظمات رعاية الأيتام ك�س���ريك اأ�سا�س���ي يف عملية التنمية يف عاملنا املحلي والإقليمي، 
والعربي والإ�س���امي، من خال تقدمي خدمات: تدريبية نوعية،  وا�ست�س���ارات مهنية، ودرا�س���ات ميدانية، وتقنية معلوماتية، 

و�سراكة دولية .

أهداف البرنامج
1- العمل على امل�ساهمة يف بناء القدرات املوؤ�س�سية ملنظمات رعاية الأيتام وفق روؤية احرتافية.

2- امل�س���اهمة يف بن���اء الق���درات الب�س���رية ملنظم���ات رعاية الأيتام من خ���ال برام���ج تدريبية حديثة ومعتم���دة، وكذلك 
توفرالربامج الإثرائية الازمة لتوفر بيئات عمل وفق نظريات التعلم احلديث. 

3-  تبني ان�س���اء �س���بكة معلوماتية عربية معرفية ، ومتخ�س�س���ة يف جمال عمل منظمات رعاية الأيتام ت�س���اهم يف توفر 
البحوث الازمة ، وم�سادر املعرفة املتعددة وفق اأحدث تطبيقات تكنولوجيا املعلومات.

4-  ال�س���عي لتاأ�سي�س مكونات متخ�س�سة لتطوير اأعمال وبرامج وخدمات منظمات رعاية الأيتام من خال الإعتماد على 
بحوث علمية، وكوادر ب�سرية موؤهلة، ونظريات اإدارة الإبداع واملعرفة والبناء املوؤ�س�سي. 

5-  الت�سجيع على تكوين روابط اقليمية ملنظمات رعاية الأيتام بهدف تبادل اخلربات واملعلومات وتنفيذ برامج وم�ساريع 
تنموية م�سرتكة بينها.

6- احلر�س على تقدمي الدعم الفني ملنظمات رعاية الأيتام يف دول حمل�س التعاون اخلليجي لتاأخذ دورها الفاعل واملهني 
يف برامج التنمية املختلفة.   
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الخدمات التدريبية لمنظمات رعاية األيتام
المقدمة من برنامج »إعداد«
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يوف��ر برنامج »اإعداد« ملنظمات رعاية الأيتام الربام��ج التدريبية الإجتماعية املختلفة واملعدة من قبل 
خ��رباء التدري��ب الرئي�سين، بحيث تزود ه��ذه الدورات امل�سارك��ن باملهارات املطلوبة للبق��اء يف املقدمة يف 

عامل ت�سوده املناف�سة.
اإن اأ�سلوبنا يجعلنا متميزين من حيث نوعية املدربن واخلرباء بالإ�سافة اإىل نوعية الدورات وان�سجامها 

مع الواقع لالإنطالق اإىل املاأمول.
 اأما منهجية التدريب فت�سمل دمج الناحية النظرية بالعملية وتت�سمن : 

حالت عملية
اأمثلة حديثة من واقع العمل

متارين با�ستخدام احلا�سوب ولعب الأدوار
فرق عمل وجل�سات عملية لدعم الأبعاد النظرية
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خب��راء التدري��ب لدين��ا والقائمون بعملي��ة التدريب 
الميداني��ة يمتلك��ون خب��رة ممي��زة ف��ي الحق��ول 

المعنية بمجاالت رعاية وخدمة األيتام ومنها: 

اإدارة م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام

الرعاية الأ�سرية ال�ساملة لليتيم

الرعاية والتاأهيل الإجتماعي

رعاية القا�سرين 

لأ�سرة  والإقت�سادية  الإجتماعي��ة  التنمية 
اليتيم

الإدارة املالية مل�ؤ�س�سات رعاية الأيتام

الإعالم الإجتماعي

اجل�دة والتميز يف م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام

ق�انني وت�سريع��ات امل�ؤ�س�سات الإجتماعية 
ذات ال�سلة برعاية اليتيم

نظم معل�مات م�ؤ�س�سات رعاية الأيتام

التخطي��ط الإ�سرتاتيج��ي مل�ؤ�س�سات رعاية 
الأيتام

اإع��داد امل���ارد الب�سرية مل�ؤ�س�س��ات رعاية 
الأيتام
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التدريبي����ة  الخدم�����ات  أه�����داف 
لمؤسس��ات رعاي��ة األيت��ام الت��ي 

يقدمها برنامج)إعداد(

• امل�ساهمة يف اإعداد اأجيال قادرة على املناف�س�ة لإثبات كفاءتها. 
• التع���اون مع املوؤ�س�س���ات الدولية والإقليمي���ة واملحلية يف جمال 

التدريب. 
• امل�ساهمة يف اإ�ساعة ثقافة التدريب يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام 

وت�سجيع ال�ستثمار يف املوارد الب�س�رية. 
• دع���م ورعاية برامج التطوير الذات���ي من خال تعزيز مفهوم 

التدريب اللكرتوين وتطبيقاته. 
التدريبي���ة الإجتماعي���ة وعق���د  • التطوي���ر امل�س����تمر للربام���ج 

امللتقيات واملوؤمترات النوعية. 
على ال�س�هادات املهنية والربامج التدريبية املوؤهلة لها.  • الرتكيز 
• تعريب وتطويع الربامج التدريبية املهمة للعاملني يف موؤ�س�سات 

رعاية الأيتام . 
التعليم والتدريب.  بني  التكامل  على  • احلر�س 

بالتدريب  املتعلقة  العلمية  والدرا�سات  البحوث  وت�س�جيع  • دعم 
الإجتماعي. 

التدريبي���ة يف جمال موؤ�س�س���ات رعاية  • تفعي���ل ال�س�ت�س���ارات 
الأيتام .
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يق��دم برنام��ج )إع��داد( تدري��ب عمل��ي مم��ا يش��جع 
المستفيدين دوما أن يعودوا إليه وذلك لألسباب التالية: 

• ينفذ التدريب �سمن جمموعات �سغرة )10 م�ساركني( والذي يوفر وقت كاًف لاحتياجات اخلا�سة لكل م�سارك. 
خرباء وم�ست�سارين من العامل.  جمموعة  من  خمتارون  املدربني  • جميع 

جدا.  وفعال  عملي  لدينا  التدريب  • اإن 
اأدوات عملي���ة ميكن اأن تطبق فورا  • ح���الت عملية من واقع احلياة ومتارين ومناق�س���ات فعالة لإك�س���اب امل�س���ارك 

وب�سكل فعال. 
التي تقع �سمن تخ�س�س واحد جتمع وتكون موؤهلة للح�سول على دبلوم مهني متخ�س�س.  الربامج  • جميع 

ِة  خال �سبكتنا ِمْن الإنت�ساباِت الدوليِة اخلا�سّ من  عامليا  ومعروفة  حمدثة  العلمية  املواد  • جميع 
• جمي���ع ال�س���هادات الدولي���ة متوف���رة باللغت���ني الإجنليزية والعربي���ة بعد تعريبه���ا برتخي�س من املوؤ�س�س���ات املهنية 

والأكادميية. 
• اهتم���ام خا����س خلدمة العميل. فرقنا املتعددة الثقافات مكر�س���ون اإىل الت�س���ال مع امل�س���تفيدين من اخلدمات 

التدريبية، ويجري ذلك باأ�سلوب حمرتف وودي. 
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وهي م�سّممة خ�سي�سًا للم�سارك وهي فعالة وعملية جدًا. يتم تنفيذ دوراتنا  للت�سجيل،  املفتوحة  الربنامج  • دورات 
ِكُن اأَْن تنفذ ملجموعاِت  التدريبية كحلقات درا�سية وعدد امل�ساركني ل يتجاوز عن )10(. ولكن، الربامج التعاقدية مُيْ

ت�سل اإىل 20 م�سارك، اعتمادا على نوع التدريب املطلوِب. 
عند العودِة اإىل منظماتهم. فوري  تاأثِر  ل�سمان  للم�ساركني  العمل  تخطيط  على  يركز  التدريب  • اإن 

���مُن باأّن م�ست�س���ارينا  قبل تنفيذ برنامج تدريبي. وهذا َي�سْ املنظمة  دوما  �َس���َيُزورون  الربنامج  وخرباء  • م�ست�س���ارو 
يفهمون حاجات عمِل امل�س���ارك بالكامل مقدما. ويف العديد ِمْن احلالت، تكون خدمِة ال�ست�س���ارة عملية م�س���تمرة 
حي���ث اأنَّ دور الربنامج ي�س���بح اأكرث قربا اإىل حل م�س���اكل �س���من موقِع العمل. ا�س���تنادا اإىل تقري���ر كامل ملخاوِف 

املنظمة الإجتماعية والأفراد يف ذلك املكان، يتم التو�سل اإىل تو�سيات مْيكن اأَْن تطبق فورًا.
• الدورات التدريبية يف الربنامج م�سّممة خ�سي�سًا للم�سارِك وفعالة وعملية جدًا. يخلق العمِل اجلاد بيئة التدريب 

الأكرث فاعليِة.
• دوراتن���ا التدريبي���ة م�س���ممة بناء على احلاجات اخلا�س���ة للمنظمة - ه���ذا يعني باأّن التقنياَت ال�س���روريَة متكّيفة 

خ�سو�سا للمتدرب وملنظمته.
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أنواع البرامج التدريبية التي يقدمها

برنامج »إع�داد«
لمنظمات رعاية األيتام
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أوال: البرامج )التعاقدية(
ه���ي الربام���ج التدريبية التي يت���م تنفيذها ل�س���الح منظمة رعاية اأيتام ما، حيث ت�س���مم بح�س���ب طلب اجلهات 
امل�س���تفيدة او ا�ستنادًا اإىل نتائج درا�س���ة الحتياجات التدريبية، والتي يتم مبوجبها ت�س���خي�س الحتياجات التدريبية 
وتنفيذها مبا يتوافق مع خ�سو�س���يات وطبيعة عمل اجلهة امل�س���تفيدة. تنفذ هذه الربامج ح�س���ب �س���روط التعاقد بني 
برنام��ج »اإعداد« واجلهة امل�س���تفيدة، وتت�س���من حمتوى كل برنامج، وعدد ال�س���اعات، والي���ام التدريبية ، ومكان ، 

وتوقيت التنفيذ ، ولغة الربنامج ور�سوم التدريب وغر ذلك من خ�سو�سيات كل عقد.

مميزات البرامج)التعاقدية(
1- تركز هذه الربامج على التطبيقات العملية ذات ال�سلة الأوثق مع خ�سو�سيات عمل اجلهة امل�ستفيدة. 

2- ت�سمم هذه الربامج بناء على الحتياجات التدريبية الفعلية للجهة امل�ستفيدة. 
3- توف���ر على اجلهة امل�س���تفيدة اجلهود والنفقات حيث ميكن تنفيذ ه���ذه الربامج دون احلاجة اىل اإيقاف العمل 

اأو تعطله. 

ثانيا : شهادات مهنية
تتمتع ال�س���بكة الإقليمية للم�س���وؤولية الإجتماعية بالعاقات املهنية والأكادميية الوا�س���عة على امل�س���توى الدويل 
والتي جت�سد مدى ح�سوره الدويل والإقليمي. و حر�س ال�سبكة على ت�سخر هذه العاقات للنهو�س مب�ستوى املوارد 
الب�س���رية يف القط���اع الإجتماعي. ومل���ا برزت ال�س���هادات املهنية الدولية املعتم���دة كاأدوات تاأهيلي���ة متنح حامليها 
خ�س���ائ�س متيزه���م عن غرهم، �س���ارعت ال�س���بكة اإىل اإقامة اتفاقيات م���ع كربيات املوؤ�س�س���ات العلمية و املهنية 
املتخ�س�س���ة بحيث ح�س���لت على حق التمثيل الإقليمي يف عقد المتحانات والتنفيذ احل�سري للربامج التدريبية 

املوؤهلة للجلو�س اإليها.
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ينف���ذ املكتب  ع���ددا من الربام���ج التدريبية املهنية واملعتم���دة دوليًا بالتع���اون مع عدد من املنظمات واملوؤ�س�س���ات 
والأكادمييات واجلامعات املتخ�س�سة، ومكونة من 25 �ساعة تدريبية، وهي: 

عدد ال�ساعات التدريبيةعن���وان الربنام����جالرقم

C00125 �ساعة�سهادة  ممار�س معتمد يف جمال امل�سوؤولية الإجتماعية

C00225 �ساعة�سهادة املدير املحرتف يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام

C00325 �ساعة�سهادة امل�ست�سار الإجتماعي يف جمال رعاية الأيتام

C00425 �ساعة�سهادة اأخ�سائي معتمد يف جمال رعاية الأيتام

C00525 �ساعة�سهادة املدير املايل ملوؤ�س�سات رعاية الأيتام

C00625 �ساعة�سهادة اأخ�سائي اإعامي يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام

C00725 �ساعة�سهادة مراقب جودة الأداء يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام

C00825 �ساعة�سهادة مدير برامج واأن�سطة اجتماعية يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام

C0925 �ساعة�سهادة ممار�س معتمد يف اإدارة موؤ�س�سات رعاية الأيتام

C01025 �ساعة�سهادة مدرب حمرتف يف جمال موؤ�س�سات رعاية الأيتام

C01125 �ساعة�سهادة اأخ�سائي ت�سويق يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام

C01225 �ساعة�سهادة اأخ�سائي تنمية وتاأهيل موؤ�س�سي يف منظمات رعاية الأيتام
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ثالثا: الدبلومات المهنية
عملت ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية على تطوير تركيبة من الربامج التدريبية بحيث غدت كل جمموعة 
من الربامج املتجان�سة واملرتابطة توؤدي اإىل �سهادة الدبلوم املهني يف تخ�س�س معني وهي ت�ستمل على )27( تخ�س�س 
من �س���اأنها تخطيط امل�س���ار الوظيفي )املهني( للعاملني يف منظمات رعاية الأيتام، الر�سمية منها واخلا�سة، والأهلية، 
بهدف  �س���مان اجلودة وال�س���تفادة من اخلربات املوجودة يف املوؤ�س�س���ات الدولية املتخ�س�س���ة ، حيث تعمل ال�س���بكة 

با�ستمرار على اعتماد براجمها التدريبية من قبل تلك املوؤ�س�سات الدولية املعتربة. 

أهداف الدبلومات المهنية
• تخطيط امل�سار املهني او الوظيفي  )Career Planning( للم�ساركني.   

• تعميق خربات ومهارات امل�ساركني.   
• �سمان اأعلى ن�سبة من العائد من ال�ستثمار يف التدريب.   

• النهو�س بن�ساط التدريب ب�سكل عام.   
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رابعا- برامج التعليم عبر اإلنترنت 
توفر ال�س���بكة الإقليمية للم�س���وؤولية الإجتماعي���ة، التدريب عرب 

الإنرتنت، بق�س���ميه العربي والإجنليزي، بحيث يح�س���ل امل�س���ارك فيها 
على �س���هادات مهنية، اإ�س���افة اإىل احت�س���اب تلك الربام���ج يف الدبلومات 

املهنية. 

مزايا التعلم اإللكتروني: 
 . دوليني  خرباء  قبل  من  معتمدة  للربامج  التدريبية  • املادة 

الأيتام  رعاية  جمالت  يف  دقيقة  مهارات  لتنمية  م�سممة  التدريبية  • الربامج 
• يح�سل امل�سارك يف هذا النوع من الربامج على �سهادة م�سرتكة من الأكادميية الدولية للم�سوؤولية الإجتماعية.   
• امل�س���ارك الذي ينهي بنجاح عدد �س���اعات تدريبية معينة من تلك الربامج يح�س���ل على �سهادة دبلوم مهني 

يف اخت�سا�س الربامج التي اأنهاها. 
الأ�سبوع  اأيام  وطيلة  اليوم  �ساعات  طيلة  التدريبية  املادة  على  باحل�سول  • ي�سمح 

من:  • يقلل 
•  وقت التدريب  •  تكاليف التنقل         

•  يقدم و�سائل لقيا�س التطور  •  ي�سمح لكافة اأع�ساء املوؤ�س�سة الإجتماعية من احل�سول عليه    

خامسا : برامج بإشراف خبير محاضر 
• برامج التعلم الذاتي 

هي برامج م�سممة لإنهائها بيوم اأو يومني من قبل امل�ساركني. وعدد ال�ساعات املخ�س�سة لكل منها يرتاوح ما بني 
2 – 8 �ساعات تدريبية.
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وقد جمعت كل جمموعة متجان�س���ة من تلك الربامج يف اإطار واحد بحيث يح�س���ل امل�سارك يف 25 �ساعة تدريبية من كل جمموعة 
على �س���هادة مهنية يف مو�س���وع معني يف جمال رعاية الأيتام. وهذه ال�س���هادات متت معادلتها واإدراجها �سمن اإطار الدبلومات املهنية 

امل�سرتكة بني الأكادميية واملكتب.
ومن مزايا التدريب الذاتي امل�ستند اإىل الإنرتنت ما يلي: 

• ق�سر الأجل ول ي�ستنزف الوقت.  • غر حمدد بتوقيت.      
• مينح امل�سارك احلرية ال�سخ�سية يف اختيار املكان املائم للتدريب.  • يركز على مهارة دقيقة يف جمال معني.    

ومن اأهم املزايا لربامج التعلم الذاتي:
 اإمكانية ح�سول موؤ�س�سات رعاية الأيتام على ترخي�س فرعي لتدريب املوظفني على جمموعة منتقاة من تلك الربامج مبا يتنا�سب 
مع الحتياجات اخلا�س���ة بكل موؤ�س�س���ة، وبذلك ت�سمن املوؤ�س�س���ات توفر الوقت و النفقات التي من املمكن ا�ستنزافها يف حال اإ�سراك 

املتدربني يف برامج تدريبية تقليدية.

سادسًا : الدورات قصيرة األمد
تقدم ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية، و�سمن برنامج »اإعداد« دورات تدريبية ق�سرة الأمد )3 اأيام تدريبية( للموؤ�س�سات 
والقطاع����ات ذات ال�س����لة برعاية وخدمة الأيتام. اإما ت�س����اركية اأو تعاقدية. وحتتوي قاعدة بيانات ال����دورات لرعاية الأيتام على اأكرث من مائة 

دورة تدريبية.
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خدمات اإلستشارات للمؤسسات 

وقطاعات رعاية وخدمة األيتام 

المقدمة ضمن برنامج »إعداد«
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يسعى البرنامج إلى تقديم العديد من الخدمات لصالح المؤسسات 

والقطاع��ات ذات الصل��ة برعاي��ة األيتام ف��ي دول مجل��س التعاون 

الخليجي، وفي عموم العالمين العربي واإلس��المي، من خالل تبنيه 

العديد من البرامج والمبادرات المهنية.

يقدم برنامج »اإعداد« خدماته اىل قاعدة عمائه �سمن اأربعة مراحل هي: 
ال�سدد  بهذا  تقرير  وتقدمي  الإ�ست�سارة  طالبة  املوؤ�س�سة  لأو�ساع  املبدئي  • امل�سح 

• التعاقد، مت�سمنَا جمالت الإ�ست�سارة، واجلدولة الزمنية ، واخلربات املطلوبة. وذلك على اأ�سا�س التعاون مع 
فريق عمل م�ساند تر�سحه اجلهة امل�ستفيدة لكي يتعاون مع اخلرباء ويتدرب على تنفيذ املهمة الإ�ست�سارية 

العقد  مبوجب  الإ�ست�سارية  املهمة  • تنفيذ 
التفاق  ح�سب  والتدريب  التنفيذ  على  • الإ�سراف 

 كم���ا يلع���ب  برنام���ج »اإع���داد« دوره يف تكوي���ن الأعراف املهني���ة ومعاير واأخاقي���ات العمل اخلا�س���ة باخلدمات 
الإ�ست�سارية جلميع الأطراف بالإ�سافة اىل كونه ي�سكل دار اخلربة العربية الذي باإمكانه التعاقد مبا�سرة ،كما يتعاون 
برنامج »اإعداد« مع �س���بكة وا�س���عة من املوؤ�س�س���ات وال�س���ركات واملكاتب ال�ست�س���ارية يف الوطن العرب���ي وخارجه عرب 

اإتفاقيات وائتافات مع احلفاظ على تكامل تنفيذ املهمات ال�ست�سارية.
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أواًل:

خدمات اإلستشارات
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يقدم الربنامج خدمات ا�ست�سارية متخ�س�سة من خال الربامج التالية:
1-  برنامج تعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات رعاية األيتام

يقدم الربنامج خدمات ا�ست�س���ارية للموؤ�س�س���ات، بهدف رفع قدراتها املوؤ�س�س���ية ، املبنية على اأحدث نظم الإدارة، 
وتقنية املعلومات، والعمل على اإحداث نقلة نوعية يف اأدائها لت�سبح موؤ�س�سة احرتافية ومهنية. 

2- برنامج الخدمات اإللكترونية ونظم المعلومات الشاملة لمؤسسات رعاية األيتام
يقدم الربنامج خدمات الدعم الإلكرتوين، بهدف م�س���اعدة املوؤ�س�سات على امتمة عملياتها وخدماتها واأن�سطتها، 

ملواكبة التطور التكنولوجي واملعلوماتي الذي ي�سهده عامل املوؤ�س�سات املهنية.

3- برنامج تقييم اإلداء المؤسسي لمؤسسات رعاية األيتام
يتبنى الربنامج توفر خدمات تقييم الأداء املوؤ�س�سي من خال الإ�ستعانة مبقايي�س دولية، لتحديد وحتليل الفجوات 

يف الأداء املوؤ�س�سي للموؤ�س�سات، واقرتاح التو�سيات ملعاجلتها والتعامل معها بحرفية ومهنية.

4- برنامج الحكم الصالح واإلدارة الرشيدة وتطبيقاتها في مؤسسات رعاية األيتام
يتبنى الربنامج مبادرة اأممية يف تقييم اأداء وخدمات املوؤ�س�س���ات، وف���ق املعاير الدولية التي تبنتها منظمة الأمم 

املتحدة ووكالتها ب�ساأن احلكم ال�سالح والإدارة الر�سيدة وم�ستلزماتها.

5- برنامج خدمات اإلستشارات القانونية ذات الصلة بمؤسسات رعاية األيتام
يوفر الربنامج خدمات الإ�ست�سارات القانونية يف جمال تاأ�سي�س املوؤ�س�سات، وكذلك يف جمال املنازعات ذات ال�سلة 

بعمل املنظمة ، اإ�سافة اإىل ا�ست�سارات مراجعة العقود والإتفاقيات مع املنظمات املحلية والدولية.

6- البرنامج الشامل إلستشارات الموارد البشرية بمؤسسات رعاية األيتام
يوفر الربنامج خدمات �س���املة ومتنوعة يف جمال ا�ست�س���ارات املوارد الب�س���رية، مما ي�ساهم بالنهو�س باملوؤ�س�سات 

الإجتماعية وحتولها اإىل منظمات موؤ�س�سية احرتافية مبعاير دولية.
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ثانيًا: خدمات استشارية في مجال 
تنمية الموارد البشرية

يقدم برنامج »اإعداد« العديد من اخلدمات الإ�ست�س���ارية يف جمال تنمية املوارد الب�س���رية للموؤ�س�سات، وذلك وفقا 
للتفا�سيل التالية:

1. تحليل اإلحتياجات التدريبية:
يقوم خ����رباء الربنامج بدرا�س����ة الإحتياجات التدريبية 
جلمي����ع العاملني واملتطوعني باملوؤ�س�س����ات، ومب����ا يتوافق مع 
روؤية ور�س����الة واأهداف املنظمة وعطفا على ذلك يتم اإعداد 
برنامج تطوير مهني لكل فرد يف املوؤ�س�س����ات امل�ستهدفة من 

اخلدمة.

2. تطوير نظام لتقييم أداء العاملين:
يقوم خ���رباء الربنامج باأقرتاح نظام ومقيا�س عاملي 
لتقيي���م اأداء العامل���ني للموؤ�س�س���ات، وتطوي���ره به���دف 

�سمان منا�سبته لقيم املوؤ�س�سات وبيئة العمل فيها.

3. تطوير نظام اإلحالل والتبادل الوظيفي:
يق���وم خرباء الربنامج بو�س���ع خطة اإح���ال وتبادل 
وظيف���ي يف حالة توقع وجود �س���واغر وظيفية للعديد من 

املنا�سب القيادية اأو الأكرث اأهمية باملوؤ�س�سات.

4. تحديد األهداف الوظيفية للعاملين: 
يقوم خرباء الربنامج مب�ساعدة العاملني باملوؤ�س�سات 
بتحديد اأهدافهم الوظيفية املتوافقة مع اأهداف املنظمة  

وخطتها الإ�سرتاتيجية والتنفيذية.
للمؤسســات  اإلداري  الهيــاكل  بنــاء   .5

اإلجتماعية والتوصيف الوظيفي:
الإداري  الهي���كل  لتطوي���ر  عامل���ي  نظ���ام  اعتم���اد   
الو�س���ف  ، وكذل���ك تطوي���ر  الإجتماعي���ة  للموؤ�س�س���ات 
الوظيفي للعاملني للموؤ�س�سات ، ومبا يتوافق مع اأهدافها.

6. تطوير نظام شامل لشؤون األفراد
يقوم خرباء املكتب بتطوير نظام �سامل ل�سوؤون الأفراد 
باملوؤ�س�سات، ي�س���مل نظام احلوافز والرتقي، والإجازات، 
والأج���ور واملكاف���اآت، والإمتيازات، وعاق���ات املوظفني، 

وعقود العاملني وفق قانون العمل يف كل قطر الخ. 
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7. خطة تطوير مسار مهني للعاملين:( 
تطوي���ر خطة تدريبية فردية لكل عامل باملوؤ�س�س���ات 
الإجتماعي���ة، ومبا يحقق تطوير مهن���ي فاعل، ومتوافقا 

مع اأهداف املوؤ�س�سات.

8. تطوير نظام لإلختيار والتوظيف :

9. وضــع نظام يســاعد المؤسســات على 
أختيــار وتعييــن المتقدميــن للعمــل بها 

أستنادا لمعايير مهنية وقيمية. 

10. تطوير نظام حاسوبي إلدارة الموارد البشرية: 
يق���دم الربنامج خدمة اأمتتة وميكن���ة جميع عمليات 
املوارد الب�سرية باملوؤ�س�س���ات من خال ت�سميم برنامج 
حا�س���وبي يحقق اأغرا�س املوؤ�س�س���ات يف جم���ال املوارد 

الب�سرية. 

11. إعــداد دليل سياســات وقواعد الموارد 
البشرية: 

يق���وم الربنام����ج باإع���داد دلي���ل �س���امل لل�سيا�س���ات 
والقواع���د ذات ال�س���لة باملوارد الب�س���رية باملوؤ�س�س���ات 
، وي�س���مل كذلك اللوائ���ح الداخلية، والدلي���ل التنفيذي 

ملمار�سات املوارد الب�سرية باملوؤ�س�سات.

12. إعــداد خطــة تدريبية شــاملة لصناعة 
الرموز بمؤسسات رعاية األيتام: 

يق����وم املكتب باإعداد برنامج تدريبي �س����امل ل�س����ناعة 
الرم����وز املجتمعي����ة، ي�س����مل دورات تدريبي����ة، وتطبيق����ات 

عملية، وقراءة اإثرائية. 
13. تطوير الموارد البشرية باستخدام نظام 

بطاقة األداء المتوازن
يقوم خرباء الربنامج مب�س���اعدة املوؤ�س�سات بتطوير 
الأداء  بطاق���ة  باإ�س���تخدام  الب�س���رية  موارده���ا  نظ���ام 

.)Balance Score Card( املتوازن

14. تخطيط القوى العاملة:
 يق���وم خ���رباء الربنامج مب�س���اعدة املوؤ�س�س���ات على 
العامل���ة احلالي���ة  الق���وى  م���ن  اأحتياجاته���ا  تخطي���ط 

وامل�ستقبلية وفق معاير مهنية ل�سنتني مقبلتني.

15- دليل الجدارات الوظيفية: 
تف�س���يلي  دلي���ل  باإع���داد  الربنام���ج  خ���رباء  يق���وم 
للجدارات الوظيفية، �ساملة جميع متطلبات �سغل الوظيفة 
باملوؤ�س�سات ، والتي ميكن الإ�ستفادة منها بعد ذلك لتحديد 
الإحتياجات التدريبية ل���كل عامل، بعد حتليل الفجوة بني 

متطلبات الوظيفة والواقع التاأهيلي واجلداري للعامل.






